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RESUMO 

 

A atividade piscícola da região do Alto Vale do Itajaí encontra-se em constante 

desenvolvimento e se destaca dentro do cenário da piscicultura por apresentar um sistema de 

criação desenvolvido na região e que em sua construção levou-se em consideração não apenas 

questões produtivas, mas sim sociais e ambientais, dando origem ao sistema MAVIPI. O 

presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de informações 

socioeconômicas e ambientais, referentes às propriedades piscícolas da região do Alto Vale do 

Itajaí que adotaram o sistema MAVIPI para sua criação de peixes. O levantamento foi realizado 

por meio da aplicação de uma questionário previamente elaborado à piscicultores da região 

abrangente, que serviu de subsídio para a construção de uma planilha onde os dados foram 

analisados. As questões foram organizadas em três grandes grupos (grupo social, grupo 

econômico e grupo ambiental) e da forma em que as propriedades estão utilizando dos recursos 

naturais. Foram obtidos 19 questionários respondidos. Observou-se que parte das características 

sociais se mantiveram e que os produtores estão otimistas diante à atividade mas, que o sistema 

de criação está se desvinculando do sistema MAVIPI de criação devido o emprego de técnicas 

não previstas pelo sistema, resultando em alterações nas premissas ambientais objetivadas para 

ao sistema de criação.  

 

 

Palavras-chave: caracterização do perfil; piscicultura; modelo de produção.  



 

ABSTRACT 

 

The fish activity in the Alto Vale do Itajaí region found constantly developing and stands out 

in the fish farming scenario to present a creation system developed in the region and that it took 

into account not only production issues, but social and environmental, yielding MAVIPI 

system. This study aimed to carry out a survey of socio-economic, technical and environmental, 

concerning fish properties of the Alto Vale do Itajaí region that adopted the MAVIPI system 

for your fish farming. The survey was conducted by applying a questionnaire previously 

prepared the fish farmers of the comprehensive region, which served as a subsidy for the 

construction of a worksheet where the data were analyzed. The questions were organized into 

three major groups (social group, economic group and environmental group) and the way in 

which the properties are using natural resources. 19 completed questionnaires were obtained. It 

was observed that the properties maintained their characteristics and producers are optimistic 

on the activity but the creation system is unbinding of MAVIPI creation system because the use 

of techniques not provided by the system, resulting in changes in the anticipated environmental 

requirements for the creation system. 

 

 

Keywords: characterization of the profile; pisciculture; production model 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho reuniu e avaliou as principais características da atividade 

piscícola da região do Alto Vale do Itajaí bem como, apresenta o perfil das propriedades que 

adotaram a atividade como principal fonte de renda, dando ênfase aos produtores que 

estabeleceram o Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada (MAVIPI) para sua 

criação de peixes.  

A piscicultura do Alto Vale do Itajaí está em constante desenvolvimento, visto que 

a atividade está ganhando espaço nas propriedades rurais com o papel de diversificação da fonte 

de renda das famílias. Ao contrário do que acontecia no início a colonização da região, a 

piscicultura não mas está sendo tratada como uma atividade de subsistência, que tinha como 

característica ser implantada nas áreas que não eram aproveitadas para outras culturas agrícolas, 

ou apenas interrupções de cursos de água que cortam a propriedade, muitas vezes destinadas a 

reservatórios de água. 

O crescimento da atividade piscícola na região do Alto Vale do Itajaí teve várias 

influências no decorrer da sua evolução e algumas delas foram as políticas públicas que 

incentivaram os agricultores a implantar a atividade, o trabalho de pesquisadores e 

extencionistas que desenvolveram modelos e treinaram produtores na implantação da atividade 

e da demanda do mercado e incentivo de empresas privadas. 

Tendo em vista que no início da atividade agrícola da região a piscicultura era 

tratada como secundária nas propriedades, com sua evolução muitos dos produtores não 

adaptaram suas propriedades aos novos modelos de criação, onde surgiram falhas no 

gerenciamento da produção. O gerenciamento das pequenas propriedades com perfil de 

agricultura familiar na maioria das vezes é realizado sem o controle financeiro das atividades, 

subestimando o verdadeiro potencial da atividade. Com este descontrole no gerenciamento, as 

atividades são conduzidas na tentativa de elevar o valor da receita da atividade, não 

considerando o custo de produção. Estas e outras situações são decorrentes de vários fatores 

evolutivos não só da piscicultura mas da agricultura em geral, incluindo questões culturais, 

sociais, de mercado e planejamento da propriedade. 

O sistema MAVIPI foi desenvolvido na região pelo surgimento de algumas 

problemáticas ambientais. Porém, no contexto da sua criação, se previu criar um sistema que 

reduzisse os custos de produção, principalmente no segmento da alimentação dos peixes, 

fornecendo ao consumidor um alimento de alto valor biológico e com preço atraente; entretanto, 

percebe-se algumas dificuldades na cadeia produtiva. Sendo assim, o presente trabalho teve 
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como objetivo geral buscar conhecer as características das propriedades piscícolas da região 

que possuem sistema MAVIPI como referência para a produção, elencando e avaliando os 

pontos promissores e pontos que podem estar prejudicando o desenvolvimento da atividade na 

região. 

As características serão apresentadas em capítulos separados, iniciando pelas 

características sociais, que trazem informações sobre os produtores e suas propriedades. Em 

seguida será apresentado características econômicas relacionados ao cultivo e gerenciamento 

da propriedade. Para finalizar, algumas características ambientais serão expostas, relacionadas 

com a propriedade e modelo de cultivo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Silveira et al. (2013), a aquicultura a nível mundial está crescendo 

de forma rápida, tendo um aumento de 33,46% entre os anos de 2007 a 2012, representando 

42,17% de todo o pescado consumido no mundo. Santa Catarina apresenta um grande potencial 

na produção de peixe, estando entre os principais estados do Brasil produtores de peixe de água 

doce, mesmo apresentando características que dificultam a atividade como, por exemplo, relevo 

acidentado e inverno rigoroso e por representar apenas 1,3% do território nacional. 

Segundo Silveira et al. (2015), a piscicultura catarinense se distingue de outros 

estados do país por algumas características, sendo uma delas a forma de alimentação dos peixes. 

Uma destas formas é a utilização de alimentação natural desenvolvida no próprio ambiente na 

fase inicial da criação e a utilização de rações balanceadas apenas no final do ciclo, tendo como 

objetivo diminuir custos de produção, podendo atingir até 30% a menos de custo comparado 

com o cultivo convencional onde se utiliza ração em todo ciclo de cultivo. 

A região do Alto Vale do Itajaí ocupa aproximadamente 7% do território do estado 

de Santa Catarina, sendo composta por 28 municípios onde se encontram predominantemente 

pequenas propriedades com área entre 5 a 25 ha com perfil de agricultura familiar. Na produção 

agrícola desta região se destaca as culturas do tabaco, milho, leite, cebola, suínos e aves 

(SCHAPPO, 2013).  

Segundo Tamassia (2011), a região desenvolveu a diversificação das propriedades 

devido à predominância das pequenas propriedades e pela diversidade do relevo, 

desenvolvendo atividades voltadas para o auto abastecimento e para o fornecimento de matéria 

prima para as agroindústrias. 

Conforme Souza (2007), para cada região um sistema de produção se adapta melhor 

às condições de mão de obra, fatores socioeconômicos, hábito alimentar, níveis de 

desenvolvimento do setor, iniciativa privada, incentivos de políticas públicas e iniciativa de 

órgãos de pesquisa e extensão. 

No Alto Vale do Itajaí se desenvolveu um sistema de criação de peixes, a partir da 

iniciativa da pesquisa e extensão rural, que consiste em um modelo em policultivo integrado à 

suinocultura, viveiros com total controle de entrada e saída de água, aeração mecânica através 

de aeradores e despesca controlado sem esgotamento total dos viveiros (TAMASSIA, 2011). O 

modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada (MAVIPI), resultou em um grande 
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aumento na produtividade diminuindo certos custos ao produtor rural (SOUZA FILHO et al. 

2002). 

Atualmente o surgimentos das associações de piscicultores estão desempenhando 

um papel de grande importância para o crescimento da piscicultura da região. Algumas das 

principais mudanças são a profissionalização dos produtores e das propriedades, sistema de 

produção definido, legalização ambiental das propriedades, potencialização da região, 

mercados compradores e recursos financeiros para o investimentos e cobrimento de custos 

(SCHAPPO, 2013). 

A piscicultura vem ganhando espaço nas propriedades rurais da região devido a 

busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis e pela diversificação das atividades 

econômicas nas propriedades, porém ainda é possível deparar-se com propriedades que não 

possuem controle das atividades (KOCH et al. 2013). 

Silva (2005), apresenta um comparativo entre a região do Alto Vale do Itajaí, SC e 

o Vale do Ribeira, SP onde pode concluir que as regiões possuem diferenças no contexto da 

criação da atividade, sendo uma das principais a iniciativa de entidades governamentais, que na 

região do Alto Vale exerceram influencias em questões sociotécnicas dando suporte para 

enfrentar possíveis crises, contrário do Vale do Ribeira, que não teve apoio do poder público se 

tornado mais suscetível a crises do mercado. 
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2.2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no período de outubro de 2012 a abril de 2013, com o 

emprego de questionário, previamente elaborado e submetido à avaliação de técnicos 

vinculados a Pesquisa e Extensão Rural que atuam na região de abrangência da pesquisa. O 

questionário foi aplicado em forma de entrevista com 19 (dezenove) piscicultores do Alto Vale 

do Itajaí, localizados nas cidades de Ituporanga (02 entrevistados), Aurora (01 entrevistado), 

Agrolândia (06 entrevistados), Trombudo Central (02 entrevistados),  Pouso Redondo (01 

entrevistado), Mirim Doce (02 entrevistados), Taió (02 entrevistados) e Rio do Campo (01 

entrevistado); o questionário abordava questões socioeconômicas e técnicas das propriedades 

produtoras de peixes da região de estudo, questionando-os sobre questões que abrangiam as 

áreas da profissionalização do produtor, surgimento da atividade e sua participação na 

propriedade, níveis de tecnologia implantada, características zootécnicas da produção e do 

produto, relações de mercado e logística da aquisição de insumos e da venda dos peixes, noções 

de gestão da propriedade, estímulo do produtor frente à atividade e relações sociais e questões 

ambientais legais da propriedade. Os questionamentos foram organizados para conseguir obter 

informações que indiquem traços característicos que compõem o perfil da piscicultura que está 

se desenvolvendo na região, conhecendo os pontos deficientes e os pontos promissores da 

atividade.   

Para aplicação do questionário, eram agendadas visitas nas reuniões das associações 

municipais, aproveitando a presença dos piscicultores para convida-los a participar da coleta de 

dados; durante a entrevista, tinha-se o cuidado de não subsidiar uma possível resposta do 

entrevistado. Os dados coletados com o uso do questionário, subsidiaram a construção de uma 

planilha eletrônica para melhor visualização e avaliação do perfil da atividade. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados coletados foram divididos em três grandes grupos que compõem a 

atividade da piscicultura, sendo estes o social, econômico e ambiental. De acordo com Tamassia 

(2011), o sistema MAVIPI criado e implantado por piscicultores da região do Alto Vale do 

Itajaí, teve origem a partir de influências de natureza econômica, organizacional e ambiental. 

 

2.3.1 Características sociais 

 

A região em estudo é caracterizada pela presença de pequenas propriedades; 

Segundo Shappo (2013), a região do Alto Vale do Itajaí é formada predominantemente por 

propriedades que variam de 5 a 25 hectares. Essa característica se confirma nas propriedades 

piscícolas da região (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribuição do tamanho total das propriedades. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

As propriedades são bem distribuídas em relação ao tamanho, porém há uma maior 

representatividade nas propriedades de tamanho entre 11 a 15 ha.  

Tratando-se da relação que o entrevistado tem com a propriedade, observou-se que 

a grande maioria deles são proprietários, representando 70% dos entrevistados. Os outros 30% 

são distribuídos igualmente entre arrendatário, sócio e parceiro (Figura 02). Estes dados se 

aproximam dos dados citados por Souza Filho et al. (2003), onde 79% dos seus entrevistados 

também eram proprietários. Nos questionários coletados observou-se também que 95% dos 

entrevistados moram nas propriedades onde a atividade é desenvolvida.  

10%
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Figura 2: Relação que o produtor tem com a propriedade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A mão de obra empregada nas propriedades é predominantemente a familiar, sendo 

esta composta pela esposa(o) e/ou filhos. Observa-se na figura 3 que a mão de obra familiar foi 

citado por mais de 70% dos entrevistados como principal fonte de trabalho utilizada na 

propriedade, indo de acordo com Shappo (2013), que citou que a agricultura da região do Alto 

Vale do Itajaí possui como principal mão de obra a familiar. 

 

Figura 3: Origem da mão de obra utilizada nas propriedades entrevistadas. 

  
Fonte: autor, 2016. 

 

Tratando-se do grau de escolaridade dos produtores (Figura 4) observou-se que 

26% dos entrevistados concluíram o ensino fundamental e outro grupo na mesma proporção 
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conclui o ensino médio. Destaca-se que 21% dos entrevistados possuem ensino superior 

completo. Realizando um comparativo com o estudo feito por Souza Filho et al. (2003), pode-

se concluir que houve uma grande mudança no grau de escolaridade dos produtores, tendo em 

vista que em seu estudo é apresentando que 60% dos seus entrevistados não completaram o 

ensino básico e apenas 18% teriam terminado, 15% teriam terminado o ensino médio e apenas 

3,5% teriam o superior completo, e ainda cita que 1,3% eram não alfabetizados. 

 

Figura 4: Grau de escolaridades dos produtores entrevistados. 

  
Fonte: Autor, 2016. 

 

Ainda sobre a capacitação dos produtores, aproximadamente 80% dos entrevistados 

participaram de algum curso de capacitação nos últimos 5 anos, levando a concluir que os 

produtores procuram aperfeiçoamento técnico. 

Observa-se que 57% dos entrevistados participam de associações, podendo ser uma 

ponto positivo para o desenvolvimento da atividade na região. Estas associações desenvolvem 

funções que auxiliam os produtores em tomadas de decisões e fortalecem a região frente ao 

mercado. Segundo Tamassia (2011), as associações criadas a partir da organização dos 

produtores foram peças fundamentais para a formação e consolidação do sistema MAVIPI na 

região. A participação de sindicatos e cooperativas também é representativo entre os produtores, 

apesar de que estas entidades não são obrigatoriamente ligadas a atividade piscícola. Souza 

Filho et al. (2003), também apresenta que 57,6% dos produtores entrevistados participavam de 

entidades ligadas à atividade da piscicultura.  
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Figura 5: Vinculação do produtor a alguma entidade de classe. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Outro ponto que exerce influência no desenvolvimento da atividade piscícola da 

região é a assistência técnica fornecida aos produtores. Observa-se que apenas 45% dos 

entrevistados recebem assistência técnica regular. Outros 25% recebem assistência em ocasiões 

solicitadas que ocorrem eventualmente. Outro grupo expressivo que representa 30% dos 

entrevistados não recebem assistência técnica (Figura 6). Shappo (2013), comenta que uma das 

maiores dificuldades encontradas para alcançar alguns objetivos na piscicultura do Alto Vale é 

a ausência da assistência técnica específica e especializada para acompanhar o produtor, desde 

a construção do sistema até a comercialização dos peixes. Souza Filho et al. (2003), apresenta 

em seu trabalho que 54% dos seus entrevistados possuíam assistência técnica e 46% não 

recebiam. Portanto, nota-se que houve uma diminuição daqueles que recebem assistência 

porém, surgiu um novo grupo que são os que solicitam em casos de emergência. Esta 

característica pode conduzir os produtores a duas situações, sendo uma delas a falta de 

profissionalização do produtor frente a atividade, tornando sua propriedade desatualizada, ou a 

inserção de entidades privadas no contexto da assistência como, por exemplo, fornecedores de 

insumos que induzem o produtor a conduzir sua atividade em um modelo que favorece a venda 

dos produtos fornecidos pela empresa mas que não objetivam o crescimento ou a rentabilidade 

da atividade para o produtor. 
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Figura 6: Recebimento de assistência técnica. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Os entrevistados foram questionados quanto ao estímulo frente à atividade. A 

grande maioria deles estavam otimistas (62%), acreditando que a atividade continuará atrativa. 

Esta informação também mostra a satisfação que o produtor está tendo em desenvolver a 

atividade. Os que consideram a atividade satisfatória totalizam 24%. Totalizando 14%, este 

outro grupo de produtores consideram-se receosos ou pessimistas (Figura 07). 

 

Figura 7: Estimulo do produtor frente à atividade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Com direta ligação ao estímulo dos entrevistados, podemos observar o 

planejamento dos produtores frente a atividade (Figura 08). 
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Figura 8: Planejamento do produtor para a propriedade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa - se que 35% dos entrevistados possuíam interesse em ampliar a produção 

na área já existente, 34% possuíam interesse em ampliar a área de produção. O resultado da 

satisfação frente a atividade pode ser vista nesta distribuição, sendo que aproximadamente 70% 

dos piscicultores estavam dispostos a investir na atividades piscícola. 

Além da satisfação pela atividade, os produtores citaram alguns motivos pelos quais 

possuíam interesse em ampliar a atividade (Figura 09). Podemos analisar que os motivos são 

diversos e bem distribuídos, porém os principais estão ligados à disponibilidade de recursos 

naturais na propriedade como área e água, e também ao domínio que o produtor tem sobre a 

atividade.  

Apenas 17% dos entrevistados citaram que teriam interessem em aumentar a 

produção devido a lucratividade da atividade, sendo que esta informação pode ser um indicativo 

que a atividade não estaria muito atrativa economicamente, ou que a gestão da atividade não 

estaria sendo realizada de forma adequada, reduzindo a lucratividade da atividade. 
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Figura 9: Motivo do produtor ter interesse em investir na atividade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

As propriedades mantiveram seu perfil de pequenas propriedades com predomínio 

do emprego da mão de obra familiar. Conclui-se que a atividade está atrativa aos produtores 

visto o predomínio do interesse em ampliar a atividade e a satisfação pelo negócio.  

 

2.3.2 Características econômicas  

 

Um dos principais gargalos da atividade piscícola da região do Alto Vale do Itajaí 

é encontrado na gestão econômica das propriedades, ressaltando que os produtores possuem os 

métodos produtivos, porém deixam de lado o controle das atividades financeiras.  

As propriedades piscícolas da região possuem uma boa estruturação. Todas as 

propriedades pertencentes aos entrevistados possuem energia elétrica. Quanto a ocupação 

anterior da área, observa-se que 79% da área era ocupada com outras atividades agropecuárias 

e que passaram a ser utilizadas para piscicultura; esta migração demonstra, que na visão do 

agricultor, a piscicultura deve ser mais atraente economicamente que as atividades 

anteriormente instaladas. Antes da atividade ser implantada na propriedade, as áreas que hoje 

são ocupadas pelos viveiros serviam para outras atividades agrícolas ou eram áreas que não 

permitiam a execução de outras atividades agrícolas (Figura 10). 
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Figura 10: Função da terra antes da implantação da piscicultura na propriedade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa-se que na maioria dos casos as áreas eram utilizadas para desenvolver outra 

atividade agrícola. Em 37% dos casos relatados se observa que as áreas com pastagem deram 

origem aos viveiros e apenas em 16% observa-se a utilização de áreas de várzea ou áreas 

alagadas para a construção dos viveiros. Sendo assim, a imagem passada por estas informações 

é de que a atividade foi implantada para a substituição de outras atividades ou diminuir a 

participação financeira desta outra atividade e complementar com a produção de peixes, 

diversificando a propriedade agrícola. Também é o resultado de um trabalho de extensão bem 

formado. Passos (2015), relata que a atividade piscícola da região apresenta uma lucratividade 

de em média R$ 10.000,00 por hectare, considerada uma renda atrativa para a região, podendo 

ser mais um dos motivos para a migração de outras atividade para a piscicultura. 

Sobre a origem do investimento inicial para a implantação da atividade na 

propriedade observa-se que os produtores utilizaram de apenas três fontes financeiras (Figura 

11). 
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Figura 11: Origem do investimento para a implantação da atividade na propriedade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa-se que 63% dos entrevistados afirmam ter utilizado de recursos financeiros 

próprios para a implantação da atividade, caracterizando uma classe de agricultores com boa 

estabilidade econômica. Casos que utilizaram financiamento somam 32% dos entrevistados e 

apenas 5% deles contaram com algum tipo de incentivo para a implantação. 

Para analisar o desempenho e aceitação da atividade nas propriedades, é importante 

conhecer o seu comportamento histórico de crescimento (Figura 12).  

 

Figura 12: Comportamento da área de criação nos últimos 5 anos. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Observa-se que na maioria dos casos a área de produção manteve-se constante na 

propriedade. Em 47% dos casos a área aumentou e nenhum dos entrevistados relatou 

diminuição na área de criação.  

Um dos principais entraves da gestão das propriedades agrícolas é o controle dos 

custos de produção sendo eles custos fixos ou variáveis. Os produtores entrevistados foram 

questionados sobre quais os custos de produção que são monitorados na propriedade (Figura 

13). 

 

Figura 13: Custos de produção monitorados na propriedade. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observou-se que os custos mais monitorados nas propriedades são aqueles 

referentes ao desembolso, ou seja, custos que geram uma movimentação constante do caixa da 

propriedade, sendo eles a ração, os alevinos, a energia elétrica e a mão de obra. Sub entende-se 

que são estas as variáveis que possuem maior participação no custo de produção do peixe. De 

acordo com Tamassia, (2011), os custos com ração são elevados, podendo atingir até 50% dos 

custo totais. Passos (2015), relatou que os custos com a ração podem ter participação de até 

59% dos custos totais, podendo atingir níveis de 61% de participação nos meses de janeiro a 

abril. Sendo assim, cita que os custos com a ração tiveram maior participação nos custos totais, 

necessitando de cuidados redobrados pois podem limitar o sucesso da atividade.  

Sendo assim, os produtores foram questionados sobre a origem do investimento 

financeiro para a aquisição da ração. Na figura 14 poderá ser observado as origens do 

investimento.    
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Figura 14: Recursos financeiros utilizados para a compra da ração. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Pode-se observar que 48% dos entrevistados utilizam do caixa da propriedade para 

a compra da ração. As instituições financeiras são recorridas por 28% dos entrevistados e 24% 

dos produtores utilizam o caixa da piscicultura para a compra da ração.    

Também foi observado que a frequência da compra da ração é efetuada em três 

intervalos diferentes entre os produtores (Figura 15).  

 

Figura 15: Frequência da compra da ração. 

 
Fonte: autor, 2016. 

 

Observa-se que a maior parcela dos produtores, compreendendo 42% dos 

entrevistados, fazem a aquisição da ração quinzenalmente no verão. Os que fazem a compra 
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semanal totalizaram 32% dos entrevistados e 26% fazem a compra mensalmente. Por meio 

desta informação podemos concluir que a grande maioria dos produtores não trabalham com 

estoque de ração no ciclo de criação.  

Todos os piscicultores entrevistados trabalham com a utilização da ração na criação 

dos peixes. Em alguns casos o emprego da ração é feita em períodos específicos, mas a maior 

parte dos produtores entrevistados informaram a utilização da ração em todo o ciclo de criação 

(Figura 16).  

 

Figura 16: Momento que utiliza-se ração do ciclo de cultivo do peixe. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa-se então que 55% dos produtores entrevistados utilizam a ração em todo o 

ciclo de criação. Em seguida, 20% dos entrevistados utilizam a ração do início e no fim da 

criação. Segundo Tamassia, (2011), o fornecimento de ração aos peixes sob sistema de criação 

MAVIPI consiste na alimentação suplementar quando constatado por meio de biometria uma 

redução na taxa de crescimento dos peixes. Portanto observa-se que o modo que os produtores 

estão utilizando a prática do arraçoamento está desvinculada do sistema MAVIPI.  

Quando se trata do tempo para o fechamento de um ciclo de cultivo, 42% dos 

entrevistados levam 11 meses ou mais. O tempo mínimo de fechamento de um ciclo informado 

pelos produtores é de 6 meses, citado por 21% dos entrevistados, tempo este considerado curto 

para o fechamento do ciclo, resultado da alta intensidade de arraçoamento. Com a mesma 

porcentagem um grupo de produtores fecham o ciclo em 8 meses. Desta forma a grande maioria 

dos produtores fecham o ciclo de cultivo entre 6 a 9 meses (Figura 17).    
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Figura 17: Tempo para engorda de um ciclo de cultivo. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

O tempo de cultivo pode ser influenciado por fatores externos, que fogem do 

alcance do produtor como, por exemplo, questões climáticas e do mercado consumidor, e 

fatores internos, que são aqueles que o produtor pode influenciar como, por exemplo, peso final 

do peixe e intensidade de arraçoamento.    

O peso dos peixes no final do ciclo é o principal critério avaliado pelos 

compradores, principalmente no caso das indústrias, que adquirem a tilápia para fabricação do 

filé. Também não deixa de ser importante para o produtor, visto que o valor pago ao peixe é 

dado por Kg. A figura 18 representa as faixas de peso que a tilápia é comercializada. 

 

Figura 18: Peso da tilápia no momento da comercialização. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Observa-se que grande parte dos entrevistados comercializam a tilápia com peso na 

faixa de 500 a 600 gramas, totalizando 84% dos produtores. Em seguida, com 11% dos 

entrevistados encontramos aqueles que comercializam a tilápia na faixa de 400 a 500 gramas e 

destaca-se que 5% comercializa na faixa de 700 a 800 gramas, peso considerado excelente para 

a industrialização. 

As espécies exploradas nas propriedades também caracterizam a adaptação das 

propriedades ao sistema MAVIPI. Será apresentado a seguir (Figura 19) a distribuição das 

espécies exploradas nas propriedades na região. 

 

Figura 19: Distribuição das espécies exploradas nas propriedades. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa-se que as cinco principais espécies citadas anteriormente como sendo as 

utilizadas no sistema MAVIPI, são as que predominam nas propriedades, totalizando 

aproximadamente 70% das espécies exploradas nas propriedades da região. EPAGRI (2015) 

apresentou um levantamento da produção entre os anos 2014/2015, e mostra que a tilápia 

participa com 67% entre as principais produzidas pela piscicultura continental em Santa 

Catarina, e em seguida, com 25% encontram-se as carpas (comum, cabeça grande, prateada e 

capim).  

Outra característica do modelo Alto Vale consiste no policultivo nos viveiros, 

objetivando-se a utilização de espécies com hábito alimentares diferenciados e portanto 

complementares. Esta prática de combinação das espécies proporciona um processo de 

reciclagem, tendo em vista que as espécies ocupam diferentes espaços na cadeia alimentar, 

favorecendo o controle de emissão de efluentes (TAMASSIA, 2011). O modelo estabelece as 
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relações para o povoamento com as diferentes espécies, sendo que em ordem decrescente as 

espécies são a tilápia, carpa comum, carpa prateada, carpa cabeça grande e carpa capim. 

A região do Alto Vale do Itajaí sofre algumas limitações na atividade piscícola, 

sendo que uma delas são as características climáticas, tendo inverno rigoroso. Associado ao 

tempo que o produtor leva para completar o ciclo de cultivo, será apresentado o intervalo de 

compra de alevinos (Figura 20). 

   

Figura 20: Intervalo da compra de alevinos. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Visto que uma grande parte dos piscicultores levam entre 9 a 11 meses para fechar 

um ciclo, o gráfico acima corresponde com esta informação, apresentando que a grande maioria 

dos entrevistados realizam compra anual de alevinos ou a cada 6 meses. Esta característica 

também está ligada à disponibilidade dos fornecedores de alevinos da região, que possuem 

estações especificas para o fornecimento de alevinos. 

Ainda sobre alevinos, os produtores foram questionados sobre o índice de 

sobrevivência em suas propriedades (Figura 21). Totalizando aproximadamente 80% dos 

entrevistados, o índice de sobrevivência nas propriedades está entre 80 a 90%. Um grupo de 

32% informou que a sobrevivência observada se apresenta na faixa de 70 a 80%, valor este 

considerado um alerta. 

A sobrevivência dos alevinos está ligada a diversos fatores, entre eles está o 

tamanho do alevino adquirido e sua qualidade.   

Segundo Passos (2015), os alevinos participam com aproximadamente 8% dos 

custos totais de produção, ficando em terceiro lugar entre os custos da produção de peixes no 
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sistema MAVIPI. Partindo desta informação, a sobrevivência dos alevinos pode ter significativa 

interferência nos custos totais, incrementando custos na produção.  

 

Figura 21: Índice de sobrevivência dos alevinos. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

O preço pago pelo milheiro do alevino possui variações entre espécies e laboratórios 

fornecedores. Os piscicultores consideram o valor do alevino na hora da sua compra, tendo em 

vista que os custos com alevinos estão em segundo lugar entre os custos controlados na 

atividade, como visto anteriormente. Abaixo está representado em média a variação dos valores 

pagos por milheiro das diferentes espécies criadas (Figura 22). 

 

Figura 22: Valor pago pelo milheiro das diferentes espécies de alevinos. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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A tilápia possui o valor mais baixo entre as espécies, sendo resultado da alta 

quantidade adquirida pelo produtores. Já a carpa húngara apresenta o maior valor pago. 

A densidade populacional dos viveiros tem influência direta com a capacidade de 

alimentação dos peixes por meio do fornecimento do fito e zooplâncton. O sistema MAVIPI 

estabelece um ponto crítico de biomassa, caracterizado pelo crescimento dos peixes e 

consequentemente a falta de alimento natural disponível neste ambiente. Neste ponto, inicia-se 

o emprego de técnicas para que o viveiro continue suportando a biomassa de peixes existente. 

Estas técnicas consistem no uso de aeradores para a oxigenação da água e emprego do uso de 

ração para a alimentação dos peixes. Quando as populações estão adensadas, estas técnicas 

devem ser empregadas mais cedo, resultando no incremento de custos na produção.  

Observa-se que 37% dos entrevistados utilizam densidades de 3,0 a 3,9 peixes por 

m². Totalizando 32%, outro grupo de produtores utilizam densidades entre 4,0 a 4,9 peixes por 

m², e um grupo que totaliza 16% dos entrevistados utilizam densidades entre 5,5 a 6,0 peixes 

por m². Ainda pode-se observar que 5% dos entrevistados comentam utilizar densidades entre 

6,5 a 6,9 peixes por m² (Figura 23). Estas densidades são consideradas altas para o sistema 

tendo em vista que, Souza Filho et al. (2003), relatou um acompanhamento de 16 ciclos de 

cultivo entre os anos de 98/99, onde as densidades utilizadas em média se concentram em 2,24 

peixes/m².  

Esta característica é resultado do emprego de tecnologias não desenvolvidas para a 

região mas, por apresentarem índices altos de produção, são adotados com o objetivo de 

aumentar a produtividade e as receitas da propriedade. Entretanto, como visto anteriormente, o 

sistema MAVIPI não objetiva altas densidades populacionais na criação, mas sim populações 

equilibradas que consigam desenvolver seu crescimento através do cultivo da água e utilização 

de ração para complementar a alimentação. 
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Figura 23: Densidade populacional utilizada nos viveiros. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Tratando-se do destino da produção da tilápia, a figura 24 apresenta a distribuição 

dos pontos de venda da espécie. As indústrias consomem a produção de tilápia de 47% dos 

entrevistados. Este mercado está sendo preferido pelos produtores pela característica da 

indústria comprar toda a produção de tilápia e não classificar apenas as maiores, diferente dos 

pesque-pague que compram em pequenas quantidades e preferem apenas os peixes maiores. 

Entretanto, o mercado dos pesque-pague está em segundo lugar, absorvendo a produção de 

tilápia de 37% dos entrevistados, e os demais 17% são destinados ao comercio local.  

Este comportamento da preferência que o produtor está tendo de vender sua 

produção para a indústria também foi identificado por Silveira et al. (2015), onde cita que até 

o ano de 2013 o mercado que mais absorvia a produção eram os pesque-pague (50%), porém a 

participação das indústrias cresceu de 30 para 35% nos últimos anos e o mercado local se 

manteve em 20%. 
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Figura 24: Destino da produção da tilápia. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Já o comportamento do destino da produção das outras espécies criadas nos viveiros 

se diferencia do destino da tilápia. Observa-se que 67% dos entrevistados direcionam sua 

produção para pesque-pague e apenas 12% dos produtores entregam a produção em indústrias 

(Figura 25). Vale ressaltar que nem sempre toda a produção é absorvida por apenas um 

mercado, obrigando o produtor e entregar sua produção para mais de um mercado. Os pesque-

pague muitas vezes são preferidos pelos produtores por pagarem valores superiores que as 

indústrias, porém existes os contrapontos citados anteriormente. 

 

Figura 25: Destino da produção de outras espécies cultivadas no policultivo. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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O mercado consome toda a produção da região, caracterizando um ponto positivo 

para a cadeia produtiva do peixe, visto que no contexto geral da produção agrícola, os 

problemas com a comercialização são frequentes, mesmo estando dentro das avaliações 

principais no planejamento da atividade. 

As questões voltadas à análise econômica da atividade mostraram uma 

desvinculação da atividade em relação ao sistema MAVIPI, observando esta alteração 

principalmente nos fatores que interferem no tempo do ciclo de criação e na produção total 

final, visto que está se preconizando realizar a terminação do peixe em um ciclo mais curto com 

o emprego de altas doses de ração e produções elevadas através da alta densidade de peixes nos 

viveiros, técnicas ainda não dominadas no modelo atual do sistema. 

 

2.3.3 Características ambientais 

 

Segundo Tamassia (2011), no momento de implantação do sistema MAVIPI, as 

várias pessoas envolvidas, incluindo piscicultores, assumiram a responsabilidades de cumprir 

com compromissos que envolvem questões ambientais, sendo elas o controle da emissão de 

efluentes, respeito às APP’s, definição dos parâmetros operacionais do sistema que seria 

seguido e monitoramento dos impactos ambientais associados ao sistema de produção. 

Observou-se que a captação de água se concentra em três formas. A forma principal 

de captação ocorre por desvio do rio através de canal, citado por 40% dos entrevistados. Em 

seguida, 35% dos entrevistados utilizam água que nasce na propriedade, e 25% dos 

entrevistados utilizam água de rio porém por meio de bombeamento. 

 

Figura 26: Forma de captação de água para o abastecimento dos viveiros. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Quanto ao destino da água escoada dos viveiros, 95% dos entrevistados esgotam 

seus viveiros para rios ou riachos. Um pequeno grupo reutiliza a água escoada em sistema de 

cultivo de arroz irrigado. Nenhum dos entrevistados possuem tanques de estabilização.  

Uma forte característica do sistema MAVIPI é a não renovação de água nos viveiros 

dentro do ciclo de cultivo dos peixes. Os produtores foram questionados quanto esta 

característica (Figura 27). Observa-se que 63% dos entrevistados fazem a renovação de água 

nos viveiros. Apenas 21% dos produtores questionados não realizam a renovação de água, e um 

grupo que representa 16% dos entrevistados realizam a renovação em casos de emergência. 

A prática da renovação da água nos viveiros pode estar relacionada a alguns fatores 

já mencionados anteriormente como, por exemplo, o uso da ração em todo ciclo de cultivo 

associado à fertilização dos viveiros e aos altos níveis de densidades no povoamento dos 

viveiros, causando um desiquilíbrio no meio de cultivo, tornado necessário a troca de água do 

viveiro.  

  

Figura 27: Existência da renovação de água nos viveiros. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Outra característica do sistema é a utilização de fertilizantes nos viveiros, utilizados 

para o cultivo do alimento natural presente no ambiente. A integração da piscicultura com a 

suinocultura proporciona esta fertilização por meio dos dejetos suínos. A grande maioria dos 

produtores entrevistados, sendo 63% do total, utilizam a consorciação com suínos em cima dos 

viveiros. Outra parcela de produtores, que representa 11% dos entrevistados, também utilizam 

a fertilização a partir de dejetos suínos porém os suínos estão fora do viveiro. Os que não fazem 

esta prática nos viveiros representam 21% dos entrevistados e apenas 5% utiliza de esterco de 
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aves para a fertilização dos viveiros. Esta distribuição também foi citado de forma semelhante 

por Souza Filho et al. (2003), onde apresenta que 59% dos piscicultores utilizavam a 

consorciação com a suinocultura. 

  

Figura 28: Utilização da fertilização nos viveiros. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Um dos compromissos firmados por aqueles envolvidos na construção do sistema 

foi a obtenção do licenciamento ambiental por todas as unidade produtoras da região. Tamassia 

(2011), relata que a para a obtenção do licenciamento ambiental foram necessária várias 

negociações com o governo do estado, incluindo questões financeiras, para que as propriedades 

conseguissem receber o licenciamento oferecido pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA). 

 A figura 29 mostra que a grande maioria dos produtores entrevistados possuem 

licenciamento ambiental, porém uma grande parcela dos produtores, 37% dos entrevistados, 

não são licenciados. Souza Filho et al. (2003), apresentou em seu trabalho que apenas 6,6% dos 

produtores possuíam licenciamento ambiental, mas que a Epagri, através da extensão rural 

procurava conscientizar os produtores sobre a importância da conservação dos recursos 

naturais, bem como a aquisição do licenciamento ambiental. Pode-se dizer que este trabalho 

teve resultado.  

21%

63%

11%

5%
 Não

Sim, com suinos em
cima do viveiro

Sim, com suinos fora
do viveiro.

Sim, com esterco de
aves



36 

 

Figura 29: Conformidade com o licenciamento ambiental relatada pelo produtor. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Observa-se que as questões ambientais que envolvem a atividade piscícola da 

região ainda necessitam de ajustes, e para que isso ocorra é necessário que tanto produtores 

com as pessoas envolvidas na atividade reconheçam a importância das questões ambientais e 

da sua ligação com o modelo de produção de peixe escolhida. Considera-se que algumas das 

características estão sendo influenciadas pela desvinculação do sistema MAVIPI, resultado do 

desequilíbrio ambiental dos viveiros. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações recolhidas proporcionaram o alcance do objetivo do trabalho, 

levantando informações importantes das propriedades piscícolas da região do Alto Vale do 

Itajaí, e identificando pontos que podem estar comprometendo o desempenho e o crescimento 

da atividade se não forem devidamente incorporados de forma consciente ao sistema de 

produção, entretanto, pontos positivos também foram identificados, sendo estes características 

que acompanham a atividade no contexto histórico da sua evolução e que auxiliam na 

estabilidade da atividade. 
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