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MENSAGEM DA DIRETORIA DO SEBRAE-AC

O Estado do Acre tem como desafi o se desenvolver de forma social, ambiental e, 
principalmente, de modo econômico, aproveitando ao máximo as suas potencialidades. A 
agricultura, pecuária e fl orestas ou porque não dizer o agronegócio é um potencial que 
permitirá a superação desse desafi o.

O Sebrae contribui nessa superação tendo como esteio às micro e pequenas empresas, 
atuando no fomento do empreendedorismo, através do conhecimento, inovação, tecnologia 
e sustentabilidade no ambiente de negócios dos setores econômicos do Comércio, Serviço, 
Indústria e Agronegócios.

Dessa forma, o presente PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA DO ACRE 
consolida o pacto estratégico de desenvolvimento sustentável do Estado por meio desse 
importante segmento que é a piscicultura e possibilita extrairmos informações atualizadas, 
altamente vitais para que instituições, pesquisadores, estudantes, profi ssionais, empresários, 
produtores rurais e outros possam contribuir nas políticas públicas e iniciativas privadas que 
fortalecem a cadeia de valor do agronegócio piscícola. 

Por fi m, nos sentimos honrados em poder contribuir neste cenário desafi ador de promover 
e fortalecer o desenvolvimento do agronegócio sustentável do Estado do Acre, cooperando 
com todos aqueles que almejam o pleno conhecimento.

Os Diretores.
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médio de compra de ração de R$ 2.158,00 foram
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R$ 9,20 e preço médio de compra de ração
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e operação da piscicultura empresarial otimizada piau

Demonstrativo de resultados anual da
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empresarial otimizada piau
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preço de venda e de -15% a +20% no preço médio
de compra da ração na TIR. Valores de venda de
R$ 8,74 e preço médio de compra de ração de
R$ 2.051,50 foram utilizadas como
cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de
lucro (% Lucro) e taxa interna de retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura – Situação Atual

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Atual

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Atual

Demonstrativo de resultados anual
da piscicultura – Situação Atual

Fluxo de caixa da
piscicultura – Situação Atual

Infl uência de variações de -10% a +15%
no preço de venda e de -15% a +20% no preço
médio de compra da ração na TIR. Valores de
venda de R$ 8,00 e preço médio de compra
de ração de R$ 2.340,00 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise
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Tabela 7.1.2.6

Tabela 7.2.1.1 

Tabela 7.2.2.1

Tabela 7.2.2.2

Tabela 7.2.2.3 

Tabela 7.2.2.4

Tabela 7.2.2.5

Tabela 7.2.2.6

Tabela 7.3.1.1

Tabela 7.3.2.1

Tabela 7.3.2.2

Tabela 7.3.2.3

Tabela 7.3.2.4

Tabela 7.3.2.5

Tabela 7.3.2.6

Tabela 8.1.1.1

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% lucro) e taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura Familiar – Situação Otimizada

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Otimizada

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura familiar – Situação Otimizada

Fluxo de caixa da piscicultura
familiar – Situação Otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15% 
no preço de venda e de -15% a +20% no preço
médio de compra da ração na TIR. Valores
de venda de R$ 8,00 e preço médio de
compra de ração de R$ 2.340,00 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura Empresarial Otimizada

Investimento na construção da
piscicultura empresarial otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura empresarial otimizada

Demonstrativo de resultados anual
da piscicultura empresarial otimizada

Fluxo de caixa da piscicultura
empresarial otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15%
no preço de venda e de -15% a +20% no preço médio
de compra da ração na TIR. Valores de venda de
R$ 7,60 e preço médio de compra de ração de
R$ 2.223,00 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna
de retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura – Situação Atual
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Tabela 8.1.2.1

Tabela 8.1.2.2

Tabela 8.1.2.3

Tabela 8.1.2.4 

Tabela 8.1.2.5

Tabela 8.2.1.1

Tabela 8.2.2.1 

Tabela 8.2.2.2

Tabela 8.2.2.3

Tabela 8.2.2.4

Tabela 8.2.2.5

Tabela 8.2.2.6

Tabela 8.3.1.1

Tabela 8.3.2.1

Tabela 8.3.2.2

Tabela 8.3.2.3

Investimento na construção
da piscicultura – Situação Atual

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Atual

Demonstrativo de resultados anual
da piscicultura – Situação Atual

Fluxo de caixa da
piscicultura – Situação Atual

Infl uência de variações de -10% a +15%
no preço de venda e de -15% a +20% no preço médio
de compra da ração na TIR. Valores de venda
de R$ 9,00 e preço médio de compra de
ração de R$ 2.146,78 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE
Piscicultura Familiar Otimizada estão apresentados na
tabela abaixo

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Otimizada

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura familiar – Situação Otimizada

Fluxo de caixa da piscicultura
familiar – Situação Otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de
compra da ração na TIR. Valores de venda de
R$ 9,00 e preço médio de compra de ração
de R$ 2.146,78 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura Empresarial Otimizada

Investimento na construção da
piscicultura empresarial otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura empresarial otimizada

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura empresarial otimizada
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462
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Tabela 8.3.2.4

Tabela 8.3.2.5

Tabela 8.3.2.6

Tabela 9.1.1.1

Tabela 9.1.2.1

Tabela 9.1.2.2

Tabela 9.1.2.3

Tabela 9.1.2.4

Tabela 9.1.2.5

Tabela 9.1.2.6

Tabela 9.2.1.1

Tabela 9.2.2.1

Tabela 9.2.2.2

Tabela 9.2.2.3

Tabela 9.2.2.4

Tabela 9.2.2.5

Fluxo de caixa da piscicultura
empresarial otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra da
ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,55 e preço médio
de compra de ração de R$ 2.039,44 foram utilizadas como
cenário mais provável na análise.

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna de retorno (TIR)
do empreendimento.

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura – Situação Atual

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Atual.

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Atual.

Demonstrativo de resultados anual
da piscicultura – Situação Atual.

Fluxo de caixa da piscicultura – Situação Atual.

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra da
ração na TIR. Valores de venda de R$ 7,20 e preço médio
de compra de ração de R$ 1.819,10 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise.

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% lucro) e taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento.

Parâmetros zootécnicos considerados na análise
da Piscicultura Familiar – Situação Otimizada.

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Otimizada.

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura familiar – Situação Otimizada.

Fluxo de caixa da piscicultura
familiar – Situação Otimizada.

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra da
ração na TIR. Valores de venda de R$ 7,20 e preço médio
de compra de ração de R$ 1.819,10 foram utilizadas
como cenário mais provável na análise.
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Tabela 9.2.2.6

Tabela 9.3.1.1

Tabela 9.3.2.1

Tabela 9.3.2.2

Tabela 9.3.2.3

Tabela 9.3.2.4

Tabela 9.3.2.5

Tabela 9.3.2.6

Tabela 10.1.1.1

Tabela 10.1.2.1

Tabela 10.1.2.2

Tabela 10.1.2.3

Tabela 10.1.2.4

Tabela 10.1.2.5

Tabela 10.1.2.6

Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem
de lucro (% Lucro) e taxa interna de retorno (TIR)
do empreendimento.

Parâmetros zootécnicos considerados na análise
da Piscicultura Empresarial Otimizada.

Investimento na construção da
piscicultura empresarial otimizada.

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura empresarial otimizada.

Demonstrativo de resultados anual
da piscicultura empresarial otimizada.

Fluxo de caixa da piscicultura
empresarial otimizada.

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra da
ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,84 e preço médio
de compra de ração de R$ 1.728,15 foram utilizadas como
cenário mais provável na análise.

Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem
de lucro (% Lucro) e taxa interna de retorno (TIR)
do empreendimento.

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura – Situação Atual

Investimento na construção da
piscicultura – Situação Atual.

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Atual.

Demonstrativo de resultados
anual da piscicultura – Situação Atual.

Fluxo de caixa da
piscicultura – Situação Atual.

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra da
ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,60 e preço médio
de compra de ração de R$ 1.640,07 foram utilizadas como
cenário mais provável na análise.

Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem
de lucro (% lucro) e taxa interna de retorno (TIR)
do empreendimento.
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Tabela 10.2.1.1 

Tabela 10.2.2.1

Tabela 10.2.2.2

Tabela 10.2.2.3

Tabela 10.2.2.4

Tabela 10.2.2.5

Tabela 10.2.2.6

Tabela 10.3.1.1

Tabela 10.3.2.1

Tabela 10.3.2.2

Tabela 10.3.2.3

Tabela 10.3.2.4

Tabela 10.3.2.5

Tabela 10.3.2.6

Tabela 10.3.2.7

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura Familiar – Situação Otimizada

Investimento na construção
da piscicultura – Situação Otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura – Situação Otimizada

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura familiar – Situação Otimizada

Fluxo de caixa da piscicultura
familiar – Situação Otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra
da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,60 e preço
médio de compra de ração de R$ 1.640,07 foram
utilizadas como cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna
de retorno (TIR) do empreendimento

Parâmetros zootécnicos considerados na
análise da Piscicultura Empresarial Otimizada

Investimento na construção
da piscicultura empresarial otimizada

Valor do investimento total para a construção
e operação da piscicultura empresarial otimizada

Demonstrativo de resultados anual da
piscicultura empresarial otimizada

Fluxo de caixa da piscicultura
empresarial otimizada

Infl uência de variações de -10% a +15% no preço
de venda e de -15% a +20% no preço médio de compra
da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,27 e preço
médio de compra de ração de R$ 1.558,07 foram
utilizadas como cenário mais provável na análise

Infl uência da taxa de conversão alimentar na
margem de lucro (% Lucro) e taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento

Resumo dos principais índices técnicos e
econômicos analisados nas diferentes
situações da piscicultura na região
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ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E SOCIOECONÔMICO DA 
PRODUÇÃO DE PEIXES E DO MERCADO PARA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO
E PERSPECTIVAS DA PISCICULTURA NAS CINCO REGIONAIS DO ACRE
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Ao longo da última década, o Acre passou por sensíveis transformações na sua cadeia de 
pescados. Durante anos, o mercado foi abastecido principalmente por produtos oriundos da 
pesca e pelos estados vizinhos. Porém, com o crescimento da piscicultura, o estado atingiu a 
autossufi ciência e passou a ter excedente para exportação. Nos últimos anos, o setor sofreu 
com instabilidades que desestimularam muitos produtores, fazendo com que os investimentos 
na cadeia recuassem e, assim, o estado voltou a ser importador de pescados para abastecer 
o consumo local. Com o objetivo de melhorar a compreensão da situação e dar suporte ao 
desenvolvimento sustentável da piscicultura no estado, foi elaborado o presente estudo 
diagnóstico da situação e perspectivas da produção e do mercado da piscicultura no Acre, 
que também embasou a elaboração do estudo de viabilidade técnica e econômica e o plano 
estratégico para o desenvolvimento da atividade no estado. 
No diagnóstico, foram realizados levantamentos de dados primários, por meio de painéis 
participativos para caracterização da piscicultura modal e entrevistas junto a representantes 
dos segmentos da cadeia da piscicultura em cada um dos municípios do estado. Dentre 
esses, estão: produção e comércio de insumos, piscicultura, comércio atacadista e varejista 
de alimentos/pescados, restaurantes, órgãos dos governos estadual e municipal, entre 
outros. O levantamento de dados secundários foi realizado junto às principais fontes ofi ciais 
de informações (IBGE, MAPA, MDIC, MTE, entre outros). 
Os resultados do perfi l socioeconômico dos piscicultores entrevistados nas cinco regionais do 
estado indicaram características muito similares, com apenas alguns destaques específi cos. 
Do ponto de vista do grau de escolaridade dos produtores, exceto pela regional do Alto Acre, 
onde a maioria dos produtores informou ter o nível fundamental completo, nas demais regionais, 
a maioria tinha ensino médio completo. Em relação ao grau de escolaridade na família, em 
todas as regionais fi cou evidente uma elevação no nível dos familiares em comparação ao 
dos produtores. No Alto Acre, a maioria das famílias dos entrevistados apresentou ensino 
médio completo, enquanto nas demais regionais, apresentou nível superior completo. Em 
termos de renda média familiar mensal, em todas as regionais esta fi cou entre 1 e 3 salários 
mínimos, representando entre 33 e 65% dos entrevistados.
Na organização dos empreendimentos piscícolas, em todas as regionais a maioria se enquadra 
em base familiar, sendo esta a principal força de trabalho ocupada, com apoio de diaristas e, 
em casos pontuais, com a contratação de mensalistas. As principais atividades econômicas 
das propriedades dos entrevistados em todas as regionais se alternam entre a piscicultura (1º 
nas regionais do Juruá e Purus) e a bovinocultura (1º nas regionais de Tarauacá-Envira, Alto 
Acre e Baixo Acre). Do ponto de vista de infraestrutura, cerca de metade dos entrevistados 
em todas as regionais informaram ter acesso viário o ano todo até as propriedades, mas 
a outra metade informou que tem acesso difícil ou impossibilitado no período chuvoso, o 
que coloca em destaque um pouco crítico a ser resolvido pelo poder público responsável. 
As principais fontes de água usadas nas pisciculturas são o acúmulo de água de chuvas e 
de nascentes, sendo a captação de igarapés uma fonte secundária para uma minoria das 
propriedades. Com relação à regularização ambiental, exceto pela regional de Tarauacá-
Envira, onde apenas 50% dos entrevistados realizaram o CAR, nas demais regionais entre 
78 e 92% informaram ter realizado o cadastro. Nas regionais do Alto Acre e Baixo Acre acima 
de 60% dos entrevistados declararam estar com a licença ambiental da piscicultura em dia, 
enquanto nas demais regionais entre 10 e 33% informaram ter conseguido a licença. Esse 
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fato tem relação direta com o acesso ao crédito bancário, uma vez que a licença ambiental é 
requisito documental obrigatório.
Os principais canais de comercialização do pescado para os produtores são: intermediários 
nas regionais do Juruá, Baixo e Alto Acre, onde existem produtores de maior porte e; feiras 
e mercados, nas regionais de Tarauacá-Envira e Purus, onde o predomínio é de pequenos 
produtores. No quesito gestão dos empreendimentos, exceto pela regional de Tarauacá-
Envira, onde apenas 20% dos entrevistados informaram adotar alguma ferramenta de gestão, 
nas demais regionais, acima de 60% dos produtores declararam que adotam alguma forma 
de registro de informações. Por outro lado, exceto pela regional do Juruá, onde cerca de 
30% dos entrevistados calculam algum índice de desempenho produtivo da piscicultura, 
nas demais regionais menos de 20% dos entrevistados realizam essa tarefa, indicando uma 
defi ciência na gestão nas pisciculturas que precisa ser superada. 
Do ponto de vista das principais difi culdades enfrentadas pelos produtores entrevistados, 
exceto pela regional do Purus, a falta de conhecimento foi apontada como a primeira 
nas demais regionais, por 42 a 82% das pessoas. A segunda principal difi culdade 
apontada nessas mesmas regionais foi a falta de recursos fi nanceiros (16 a 30%). Na 
regional do Purus, a primeira foi a falta de recursos fi nanceiros (39% dos entrevistados), 
seguido da falta de conhecimento (33%). De qualquer forma, a falta de conhecimento 
ainda fi gura como um ponto de estrangulamento mais importante para o crescimento e 
competitividade da atividade no estado, constituindo outro ponto focal a ser trabalhado 
para o desenvolvimento sustentável da atividade.
No âmbito da cooperação e governança, a maioria dos produtores não faz parte de associações 
ou cooperativas, sendo que muitos desacreditam dessas organizações principalmente por 
causa de experiências malsucedidas no passado.
Em termos de custos e competitividade da piscicultura modal dos municípios, é 
possível observar que existem diferenças marcantes entre os municípios, conforme 
apresentado no quadro a seguir.
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Resumo do Custo Operacional Efetivo (COE), Custo Operacional Total (COT), Custo Total (CT), Ponto 
de Equilíbrio (PE) e valor de venda ponderado das principais espécies produzidas na piscicultura nos 
municípios do Acre.

Município Espécie
principal

COE1 COT2 CT3 Valor de 
venda (R$/

kg)
R$/kg PE 

(%)
R$/kg PE 

(%)
R$/kg PE 

(%)
Cruzeiro do Sul Matrinxã 5,80 64,0 6,67 73,0 6,75 74,0 9,10

Piau 5,72 62,0 6,77 73,6 6,86 74,6 9,20
Mâncio Lima Tambaqui 4,84 53,0 5,71 62,9 5,77 63,4 9,10
Rodrigues Alves Tambaqui 7,20 61,3 8,60 72,8 8,70 73,8 11,78
Porto Walter Piau 6,25 46,0 8,25 61,0 8,28 62,0 13,44
Marechal Thaumaturgo Tambaqui 6,81 54,5 9,32 73,7 9,42 74,7 12,59
Tarauacá Tambaqui 6,79 82,5 8,76 106 8,91 113 8,25
Feijó Curimatã 6,00 69,0 8,74 100 9,04 104 8,70
Jordão Tambaqui 6,81 53,0 8,87 69,0 8,95 69,0 12,90
Sena Madureira Pirapitinga 4,60 52,0 5,58 62,1 5,64 62,7 9,00
Manoel Urbano Tambaqui 6,19 62,0 7,92 79,5 7,98 79,5 10,00
Santa Rosa do Purus Tambaqui 6,98 46,0 9,06 60,5 9,23 61,5 15,00
Assis Brasil Pirapitinga 4,39 65,0 5,05 74,8 5,13 76,0 6,75
Brasileia Tambaqui 3,49 53,0 4,07 52,0 4,13 63,0 6,55
Epitaciolândia Tambaqui 3,79 58,0 4,49 69,0 4,57 71,0 6,48
Xapuri Tambaqui 4,70 58,8 5,16 64,6 5,22 65,3 8,00
Capixaba Tambaqui 4,48 53,0 5,15 61,2 5,22 61,9 8,44
Senador Guiomard Tambaqui 4,47 60,3 4,96 66,8 5,01 67,4 7,42
Rio Branco Tambaqui 4,58 63,5 5,25 72,7 5,32 73,2 7,22
Bujari Tambaqui 5,32 66,5 6,22 77,6 6,36 79,5 8,00
Acrelândia Pirapitinga 3,84 53,4 4,50 62,6 4,56 63,4 7,19
Porto Acre Tambaqui 3,95 56,9 4,39 63,2 4,44 63,9 6,94
Plácido de Castro Tambaqui 5,02 78,0 6,20 96,3 6,32 98,4 6,44

1 Representa o valor dos desembolsos necessários para cobrir as despesas com insumos e 
mão de obra envolvida no trabalho de campo.

2 Representa a soma do COE com o valor necessário para remunerar a mão de obra do 
proprietário e a depreciação das instalações e equipamentos.

3 Representa a soma do COT com o valor necessário para remunerar o capital investido na 
taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra.

Os municípios que apresentam menor custo de produção são, via de regra, aqueles que 
apresentam produtores com maior efi ciência produtiva, incluindo infraestrutura mais bem 
otimizada e que também conseguem ter acesso a insumos (principalmente ração) a preços 
mais competitivos. Por outro lado, os municípios que apresentaram os maiores custos de 
produção são aqueles onde a efi ciência produtiva é mais baixa, indicando a necessidade de 
implantação de novas tecnologias de manejo e melhoria na gestão.
No setor de insumos básicos, sobretudo ração, calcário e fertilizantes, o estado é atendido em todas 
as regionais a partir das principais empresas fabricantes, sejam elas locais ou de outras unidades 
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de federação. No estado há, atualmente, apenas uma indústria de ração em funcionamento, 
mas há representantes e revendedores de, pelo menos, mais oito marcas industrializadas fora 
do Acre. E, segundo o levantamento realizado, os estabelecimentos comerciais entrevistados 
movimentaram cerca de 3.050 toneladas de ração para peixes no último ano. Como ocorre em 
qualquer segmento de produto, existem diferenças de qualidade e de preço que podem chegar 
a 50% no varejo entre os municípios para a ração de engorda de peixes. Há diferenças também 
nas estratégias comerciais adotadas pelos fabricantes e comerciantes, o que combinado com 
a escala da demanda regula os preços de venda ao produtor. E, na opinião da maioria dos 
entrevistados nesse segmento, estão entre as principais difi culdades a serem superadas o alto 
custo de logística, o alto valor dos produtos, que demanda elevado capital de giro das empresas 
revendedores e a perecibilidade da ração. E, fi nalmente, a grande maioria dos entrevistados 
acredita que a demanda da ração é sensível à variação de preço, o que torna a efi ciência da 
operação dessas empresas essencial e efetiva na conquista do espaço no mercado.
No segmento do comércio de pescados, incluindo atacado, varejo, mercados, feiras e 
peixarias, foi possível observar que peixes produzidos na piscicultura como o tambaqui, 
pirapitinga, curimatã e piau estão presentes em todas as regionais do estado, sendo que na 
maioria dos municípios o abastecimento é feito a partir de produtores locais ou de municípios 
próximos. A exceção à essa condição ocorre principalmente na capital, onde as maiores 
redes varejistas são abastecidas, sobretudo de tambaqui, a partir de fornecedores de fora do 
estado, especialmente do estado de Rondônia. Esse fato é resultado da falta de fornecedores 
locais que garantam o fornecimento e qualidade contínuos. Outro ponto a ser considerado no 
aspecto mercadológico do pescado é que os pequenos produtores, via de regra, têm custo de 
produção mais elevado por conta do baixo poder de compra de insumos e efi ciência produtiva, 
o que os faz buscar a venda direta ao consumidor, enquanto as empresas buscam valores 
de compra no atacado. Assim, o aprimoramento dos canais de venda para os pequenos 
produtores, atendendo às normas de segurança do alimento, será essencial para que os 
mesmos possam permanecer na atividade. Com relação às preferências dos consumidores, 
mais de 75% dos entrevistados não acreditam que os consumidores tenham preconceito 
contra o peixe produzido na piscicultura e na opinião de 63%, a presença de espinhas não 
é impeditivo para a venda do pescado, o que é refl etido pelo maior volume de vendas de 
peixes inteiros e eviscerados, fato explicado principalmente por causa do menor valor por 
quilo dessas formas de apresentação. Em termos de difi culdades a serem superadas, foram 
mencionadas como as principais: a falta de padrão de qualidade dos produtos, o elevado 
preço do pescado e a falta de fornecedores locais que garantam a entrega. Como sugestões 
para aumentar o consumo de pescados, foram citados como principais a realização de 
promoções (ofertas) e a melhoria da estrutura dos pontos de venda.
O levantamento de informações junto aos restaurantes indicou que para 68% dos 
entrevistados o consumo de pescados nesses estabelecimentos não é infl uenciado pelo sexo 
do consumidor. Os peixes mais utilizados pelos restaurantes são o pirarucu e o tambaqui, 
seguido pela pirapitinga e peixes de couro (surubim, dourada, fi lhotes). Para 95% dos 
entrevistados a presença de espinhas no pescado é fator impeditivo aos consumidores, o 
que deixa claro a necessidade em atender a essa característica do produto nesse segmento. 
Dentre os entrevistados, 80% acreditam que não há preconceito dos consumidores contra 
peixes produzidos pela piscicultura. Nas formas de preparo, o predominante é o frito 
(56%), seguido do cozido (22%), assado (15%) e grelhado (7%). Em termos de compra, a 
maioria dos restaurantes adquire o pescado fresco semanalmente (48%), enquanto outros 
diariamente (24%), principalmente de feiras/mercados locais. Entre as principais difi culdades 
enfrentadas por esses estabelecimentos foram citados: sazonalidade de preço, necessidade 
de processar o pescado no próprio restaurante, a falta de fornecedores e a falta de padrão de 
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qualidade dos produtos. Ou seja, a principal demanda nesse segmento é a melhor qualifi cação 
e profi ssionalização dos fornecedores. E, fi nalmente, como estratégias para aumentar o 
consumo de pescados, os entrevistados sugeriram a realização de promoções, criação de 
novos pratos e aumento da divulgação do pescado nos estabelecimentos.
O diagnóstico demonstra, ainda, o potencial que existe para o desenvolvimento da piscicultura 
no estado, explorando inicialmente a demanda reprimida local e também em substituição às 
compras de outros estados. Todas as regionais possuem aptidões naturais, como riquezas 
em recursos naturais favoráveis à piscicultura, como também barreiras a serem superadas, 
sejam elas de infraestrutura básica, falta de políticas públicas adequadas ou da difusão de 
tecnologia e gestão no campo. De qualquer forma, o detalhamento da situação e perspectivas 
de cada município e regional apresentado ao longo do documento serviram para apoiar a 
elaboração de ações específi cas para cada necessidade existente.

Para o acompanhamento da viabilidade técnica e econômica da piscicultura, de fundamental 
importância para qualquer atividade econômica, foi elaborado o EVTE com objetivo de auxiliar 
na identifi cação e quantifi cação dos gargalos da atividade. Com base nos dados obtido foi 
possível balizar a elaboração de ações estratégicas para o desenvolvimento mais sustentável 
dessa atividade no estado. A seguir estão consolidados os resultados dos EVTEs das cinco 
regionais do Acre, considerando os custos de produção e índices de desempenho econômico 
da produção modal para comparação da competitividade.

A avaliação dos índices de desempenho apresentados indica que, na situação atual de uma 
produção modal, na regional de Tarauacá-Envira e na produção de piau na regional do Juruá, 

Consolidação dos resultados dos EVTEs da piscicultura das regionais do Acre no Cenário Atual de 
produção, que nesse momento se enquadram como produção familiar.

Índice Juruá Tarauacá-Envira Purus Baixo 
Acre

Alto Acre

Espécie principal Matrinxã Piau Tambaqui Pirapitinga Pirapitinga Pirapitinga
Área (ha) 2,0 2,0 1,0 1,05 1,10 3,5
Taxa Conversão Alimentar 2,0 2,0 2,0 1,82 1,85 1,83
Produtividade (t./ha/ano) 4,11 3,39 2,06 4,37 4,75 4,47
Custo produção (R$/kg) 7,73 8,25 11,21 6,31 5,52 4,94
Preço de venda (R$/kg) 9,10 9,20 8,00 9,00 7,20 6,60
Receita Bruta Anual (R$ 1,00) 74.740 62.220 10.200 41.310 37.134 102.600
Lucro Anual (R$ 1,00) 14.001 11.167 -2.225 11.461 9.542 29.217
Lucratividade (%) 18,7 17,9 -21,8 27,7 25,7 28,5
Ponto Equilíbrio (%) 31,76 36,48 120,54 33,40 34,85 24,06
Retorno investimento (anos) 10,3 12,1 - 6,5 7,5 7,5
Taxa Interna de Retorno (%) 9,2 5,3 - 14,6 11,3 12,7
Viabilidade técnica/econômica Sim - Não Não - Sim Sim Sim

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo).
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo).
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de preço de 5% já 

tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo.
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa.
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os resultados econômicos são insatisfatórios. A produção de matrinxã no Juruá também se 
mostrou pouco interessante, apesar de viável. Nas regionais do Purus, Baixo e Alto Acre, 
as produções modais se apresentam viáveis, mas em nenhuma delas os índices indicaram 
um alto grau de atratividade para o investimento, estando as mesmas sensíveis a pequenas 
variações de preços de insumos e mercado. Assim, os resultados do cenário atual indicam 
que são necessárias ações de melhoria na produção e na gestão dos empreendimentos para 
que os resultados possam melhorar, reduzindo os custos, riscos e melhorando a rentabilidade 
do negócio aos produtores.
A seguir estão consolidados os índices e resultados da produção modal familiar após a 
melhoria de alguns indicadores de desempenho, sobretudo zootécnico (taxa de sobrevivência, 
conversão alimentar e produtividade por área), que podem ser atingidos principalmente por via 
de apoio técnico e gerencial, sem necessariamente um aumento signifi cativo de desembolso 
fi nanceiro pelo produtor.

Como pode ser observado, todos os indicadores sofreram melhora e o status de inviabilidade 
econômica da produção nas regionais do Juruá (piau) e Tarauacá-Envira mudaram, passando 
a viáveis. Da mesma forma, nas regionais do Purus, Baixo e Alto Acre, a atratividade do 
investimento se elevou sensivelmente, reduzindo inclusive o risco de inversão de resultados 
com as oscilações de preços de insumos e valores de venda.
A seguir estão consolidados os índices e resultados da produção modal denominada 
empresarial, o que inclui a produção familiar ampliada, mantendo o ganho de efi ciência 
zootécnica (taxa de sobrevivência, conversão alimentar e produtividade por área) e econômica 

Consolidação dos resultados dos EVTEs da piscicultura das regionais do Acre no Cenário Otimizado
de produção, que atualmente se enquadram como produção familiar. 

Índice Juruá Tarauacá-
-Envira

Purus Baixo Acre Alto Acre

Espécie principal Matrinxã Piau Tambaqui Pirapitinga Pirapitinga Pirapitinga Pirapitinga
Área (ha) 2,1 2,1 1,25 1,20 1,10 1,40 3,5
Taxa Conversão Alimentar 1,8 1,8 1,7 1,65 1,65 1,65 1,70
Produtividade (t./ha/ano) 4,52 3,73 4,17 4,81 5,22 5,22 4,92
Custo produção (R$/kg) 7,31 7,44 5,95 6,12 5,53 5,15 4,79
Preço de venda (R$/kg) 9,10 9,20 8,00 9,00 7,20 7,20 6,60
Receita Bruta Anual (R$ 1,00) 86.306 71.864 44.778 51.933 40.847 51.988 112.860
Lucro Anual (R$ 1,00) 19.994 18.722 15.046 15.564 10.505 15.996 34.763
Lucratividade (%) 23,2 26,1 34,9 30,0 25,7 30,8 30,8
Ponto Equilíbrio (%) 27,75 30,31 30,51 35,23 36,28 29,29 21,30
Retorno investimento (anos) 7,05 7,97 7,38 7,28 9,92 7,07 7,18
Taxa Interna de Retorno (%) 15,1 12,2 10,2 15,5 11,2 15,6 15,4
Viabilidade técnica/econômica Sim Sim Sim Sim + Sim Sim + Sim +

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo).
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo).
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de preço de 5% já 

tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo.
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa.
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da produção familiar otimizada (quadro anterior). Esse novo cenário depende de adicional 
apoio técnico e gerencial, mas também necessita de investimentos fi nanceiros maiores por 
parte do produtor, para o ganho de escala.

Na produção empresarial, a regional do Purus se destacou com melhores resultados, seguido 
pelo Baixo Acre, Juruá (matrinxã) e Alto Acre. E, as regionais de Tarauacá-Envira e a produção 
de piau no Juruá, antes inviáveis ou pouco atrativas, passam a condições de retorno ao 
investimento mais satisfatórias.
É importante destacar que este estudo representa uma fotografi a do cenário atual e projeções 
dos resultados a partir de mudanças de cenários possíveis, resultantes de ações que possam 
ser desenvolvidas num futuro próximo. Entretanto, é primordial que as fotografi as sejam 
transformadas em um fi lme, ou seja, que não apenas representem um ponto temporal, mas 
que passem a compor uma série de informações atualizadas periodicamente, acompanhando 
a evolução do setor e seus índices. Dessa forma, tanto os empreendedores da piscicultura 
como os gestores das instituições de apoio passarão a tomar decisões mais embasadas e 
assertivas a cerca da atividade.
As ações estratégicas que necessitam ser implementadas para o desenvolvimento da 
piscicultura no estado foram organizadas em três âmbitos: ambiente de negócios; produção 
e gestão nas propriedades e; cadeia de comercialização.
No ambiente de negócios, são necessárias ações de melhoria de infraestrutura básica, como 
garantia de trafegabilidade da malha viária que atende aos principais polos produtivos, ação 

Consolidação dos resultados dos EVTEs da piscicultura das regionais do Acre no Cenário Otimizado
de produção, que atualmente se enquadram como produção familiar.

Índice Juruá Tarauacá-
-Envira

Purus Baixo 
Acre

Alto Acre

Espécie principal Matrinxã Piau Tambaqui Pirapitinga Pirapitinga Pirapitinga

Área (ha) 6,3 6,3 5,75 5,25 5,50 10,5
Taxa Conversão Alimentar 1,8:1 1,8:1 1,7 : 1 1,65:1 1,65:1 1,70
Produtividade (t./ha/ano) 4,52 3,73 4,17 4,81 5,22 4,92
Custo produção (R$/kg) 6,63 6,82 5,95 4,92 4,33 4,41
Preço de venda (R$/kg) 8,65 8,74 7,60 8,55 6,84 6,27
Receita Bruta Anual (R$ 1,00) 247.069 206.029 189.670 215.845 194.644 322.898
Lucro Anual (R$ 1,00) 66.660 59.758 60.947 87.379 75.269 107.031
Lucratividade (%) 27,0 29,0 32,1 40,5 38,7 33,1
Ponto Equilíbrio (%) 27,03 28,91 25,76 23,28 25,08 21,37
Retorno investimento (anos) 6,80 8,09 7,28 4,96 5,97 6,80
Taxa Interna de Retorno (%) 16,1 13,0 13,4 23,1 18,0 15,8
Viabilidade técnica/econômica Sim+ Sim Sim + Sim+ Sim+ Sim+

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo).
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo).
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de preço de 5% 

já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo.
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa.



36 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

que pode contar com o apoio dos produtores no mapeamento dos pontos críticos e, na demanda 
de expansão na rede de energia elétrica nos polos que têm a intenção de intensifi car ou 
industrializar a produção. Ainda nesse âmbito, a regularização dos empreendimentos poderia 
ser desburocratizada e facilitada por ações do tipo “mutirão” nos municípios e também pela 
informatização do sistema, de modo que o produtor possa realizar o processo de forma auto 
declaratória e sem ter que se deslocar até os órgãos. O acesso ao crédito também necessita 
ser desburocratizado e simplifi cado, iniciando pelo nivelamento técnico dos analistas dos 
agentes fi nanceiros, progredindo para processo informatizado e, fi nalmente, atrelando a 
redução do custo fi nanceiro à contratação do seguro aquícola. O apoio técnico e gerencial 
também precisa ser mais profi ssionalizado e massifi cado para reduzir a dependência dos 
produtores no médio prazo.
No âmbito da produção e gestão nas propriedades, é imperativo que seja promovida uma 
modernização tecnológica na produção, em diferentes graus, a depender da regional do estado. 
Entretanto, para isso, será necessário nivelar o conhecimento dos técnicos multiplicadores e
também adotar materiais bibliográfi cos e ferramentas de gestão de referência para uniformizar 
a comunicação com os produtores. Outro aspecto fundamental será o de fortalecer as 
organizações de produtores que, atualmente, em sua maioria passa por difi culdades falta 
de capacidade de gestão. A profi ssionalização dessas organizações precisará contar com o 
apoio de especialistas na área.
No apoio à melhoria da cadeia de comercialização, os produtores necessitam de maior 
organização, como uma central de venda, uma vez que nenhum produtor no estado tem 
escala sufi ciente para atender à demanda dos principais compradores, como as redes 
de varejo na capital, ou mesmo para a retomada das exportações. Outras ações nesse 
âmbito, de fundamental importância, são as promoções ao aumento do consumo tanto em 
nível de consumidores, restaurantes e comércios, sendo a principal estratégica para isso, o 
maior esclarecimento sobre os produtos e também eventos, como festivais gastronômicos, 
degustações em pontos de venda e a distribuição de materiais promocionais e publicações 
em mídias sociais. 
No presente documento, cada uma dessas ações é apresentada em detalhes, com a indicação 
de entidades que possam colaborar para sua realização.
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Historicamente, o estado do Acre dependia do abastecido de pescados provenientes da
pesca extrativa dos estados vizinhos, notadamente do Amazonas e Rondônia e, mais 
recentemente também passou a receber peixes produzidos pela piscicultura em Rondônia. 
Com o desenvolvimento da piscicultura no Acre, fomentada a partir de 2005, principalmente 
pelo SEBRAE e parceiros governamentais (governos Federal, Estadual e prefeituras), essa 
realidade foi modifi cada. Após mais de uma década de investimentos privados e apoio das 
instituições envolvidas, a oferta de peixes provenientes da piscicultura local quadruplicou e, 
atualmente, representa cerca de 4 mil toneladas anuais e soma uma receita bruta de R$ 32 
milhões aos produtores rurais, segundo dados do IBGE.
Dessa forma, o estado que tinha o status de importador de pescados, principalmente por causa 
da carência de tecnologia e investimentos na piscicultura, passou, em menos de uma década, 
a ser exportador desse produto. Por sua vez, a piscicultura continua ganhando cada vez mais 
adeptos e relevância econômica no estado, sobretudo com opção de renda complementar 
aos pequenos produtores. Com isso, é crescente a preocupação entre os produtores e as 
instituições que apoiam a atividade com respeito à manutenção da sustentabilidade do seu 
crescimento, principalmente no eixo econômico.
A carência de informações mercadológicas e socioeconômicas estruturadas sobre o 
segmento de pescado impede elaborar um planejamento preciso de ações estratégicas 
para a continuidade do crescimento da piscicultura de forma sustentável. Informações como: 
produção total de pescados, custos de produção por escala de empreendimento, preço de 
venda e valor bruto da produção; bem como informações do mercado: consumo total e per 
capita de pescados, origem da oferta e preços, demanda atual e reprimida, grau de satisfação 
e qualifi cação da demanda dos consumidores, por regionais são informações básicas e 
imprescindíveis para o planejamento de estratégias para o crescimento sustentável do setor.
Com o objetivo de dar suporte ao crescimento sustentável da piscicultura no estado 
por meio da implantação de ações de apoio e evitar concorrências predatórias, foi 
elaborado o presente estudo diagnóstico e prospectivo do mercado, de viabilidade técnica 
e econômica da produção e avaliação da sua competitividade de mercado para cada 
uma das regionais do estado.
Com base nos resultados desses estudos, foi elaborado um plano de ações estratégicas 
para que as instituições de apoio à piscicultura possam implantar atividades coordenadas 
para atingir as metas de desenvolvimento setorial, sem que haja comprometimento da 
sustentabilidade dos empreendimentos.

PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA PISCICULTURA NO ESTADO DO ACRE

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA 
PISCICULTURA NO ACRE
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1 ATIVIDADES E METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO

1.1 Elaboração de diagnóstico técnico e socioeconômico da produção de peixes e 
do mercado para a análise da situação e perspectivas da piscicultura nas cinco 
regionais do Acre.

1.1.1 Levantamento de dados primários
O levantamento dos dados primários nas regionais do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Baixo e 
Alto Acre foi realizado junto às lideranças e representantes da cadeia produtiva da piscicultura 
em cada município dessas regionais do estado no período de 10 de julho a 30 de novembro 
de 2019. 
A coleta de dados foi feita aplicando a metodologia de painéis, que consiste em reuniões técnicas 
com duração de cerca de 4 horas, com a participação de pessoas chaves “stakeholders”, 
dos setores de insumos (alevinos, ração), piscicultores, intermediários da comercialização 
de pescados, técnicos de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), pesquisadores, 
entre outros, que reuniu entre 5 e 15 participantes. No painel, foi feita a descrição/tipifi cação 
do empreendimento produtivo modal local (porte e sistema de produção, infraestrutura de 
produção, equipamentos, espécies relevantes, nível tecnológico, recursos humanos, fonte de 
recursos fi nanceiros, ferramentas de gestão, entre outros) e as informações coletadas foram 
registradas em planilhas específi cas. Adicionalmente, foram coletadas as informações sobre 
a situação da regularização da propriedade/atividade (ambiental, fi scal, sanitário, comercial) e 
identifi cadas e ranqueadas as principais difi culdades técnicas enfrentadas pelas pisciculturas. 
Após a tipifi cação do empreendimento modal, foram identifi cados e caracterizados, alguns 
dos principais empreendimentos de cada município. 
Sobre o empreendimento modal, foram caracterizados a estrutura social e econômica, 
apresentando o nível de escolaridade do responsável pela produção e do familiar residente 
na propriedade de maior nível escolar, descrição da distribuição das atividades, ranking 
das principais atividades econômicas e sua participação relativa, renda bruta e renda per 
capita, capacidade de captação de recursos fi nanceiros e situação, e principais difi culdades 
enfrentadas na propriedade do ponto de vista social e econômico.
Foram registradas nas planilhas, os índices técnicos e econômicos da produção de 
peixes – principais KPIs (índices chaves de desempenho) da produção das principais 
espécies (tambaqui, pirapitinga, piau, matrinxã, pintado, pirarucu), incluindo ganho de 
peso médio (kg), ganho de peso diário médio (g/d), taxa de conversão alimentar, índice 
de sobrevivência (%), peso comercial (kg), produção (kg ou t) e produtividade (kg ou t/
ha), entre outros, considerando a modal do sistema produtivo local. Foram determinados 
os custos de produção (COE, COT e CT) das principais espécies de cada localidade, com 
base nas informações da propriedade modal.
Os dados de comercialização como a distribuição quantitativa por destino (mercado local e 
intermunicipal/interestadual) e canal de venda (atacadistas, varejistas e consumidores fi nais) 
e os preços pagos ao produtor das principais espécies apresentadas, considerando valores 
e condições de pagamento por parte dos atacadistas, varejistas e consumidores fi nais, 
incluindo variações sazonais foram registrados. Com base nessas informações, as principais 
difi culdades enfrentadas no processo de comercialização, do ponto de vista do produtor, 
foram ranqueadas.

ATIVIDADES E METODOLOGIA DO
DIAGNÓSTICO DA PISCICULTURA NO ACRE1
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Na segunda fase da coleta de dados, foram entrevistados técnicos e produtores chaves da 
região, para levantamento de informações sobre dados técnicos indicadores da aptidão do 
município para a piscicultura, como:
 - Topografi a predominante, tipo de solo, disponibilidade de recursos hídricos (indicação 
das principais fontes) e sua qualidade (resultado da análise do perfi l físico e químico).
 - Infraestrutura básica – principais vias de acesso e trafegabilidade, eletrifi cação 
na zona urbana e rural (quantidade e qualidade), com vistas à  expansão da piscicultura e 
instalação e/ou expansão de indústrias de benefi ciamento.
 - Organização setorial – ocorrência e a situação, incluindo informações quanto à  
estrutura organizacional, associados, situação legal e fi scal das organizações setoriais 
(associações e cooperativas) dedicadas às atividades de aquicultura em cada município.
 - Orçamentos dos principais insumos para a piscicultura – calcário, alevinos, 
combustível, rações para peixes, gelo, com indicação da origem (nome, endereço, telefone, 
e-mail do fornecedor) com valores CIF na sede do município, em escala de atacado e varejo.
 Na terceira fase da coleta de dados, foram entrevistados comerciantes de pescados da 
região, para levantamento de informações sobre o mercado, como:
 - Preços e condições de venda dos atacadistas e varejistas das espécies apresentadas 
no item anterior, incluindo variações sazonais. As principais difi culdades enfrentadas no 
processo de comercialização do ponto de vista do comerciante de pescados (atacadista e 
varejista) foram ranqueadas.
 - Consumo de pescados no município, indicando o percentual proveniente da 
produção local e compra intermunicipal/interestadual e os respectivos valores de venda 
ao consumidor das principais espécies, por ordem de importância econômica. Foi 
realizada uma estimativa do consumo per capita de pescados nos municípios e estimada 
a elasticidade da demanda e preço dos peixes produzidos pela piscicultura local e demais 
pescados de importância econômica.

1.1.1 Levantamento de dados secundários
A pesquisa de dados secundários está sendo realizada para capturar quaisquer informações 
complementares àqueles necessárias para enriquecer o estudo. Foi dada preferência 
para fontes de dados ofi ciais, sempre que possível (Food and Agriculture Organization – 
FAO/ONU, Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA, Ministério da Indústria Comércio e Serviços – MDIC, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, entre outros), referenciados 
ao fi nal do documento.
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2 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

2.1 Coleta de dados primários in loco nos municípios

2.2 Complementação da coleta de dados primários nos municípios

Na realização dos painéis participativos em cada um dos municípios do Acre, foi construída 
uma rede de contatos para que, em caso de necessidade de levantar dados complementares 
aos dos painéis, esses possam ser feitos por comunicação escrita (e-mail, ofício) e/ou contato 
telefônico. Dessa forma, o cronograma do levantamento de dados primários se estende por 
todo o período da elaboração do diagnóstico, além daquelas datas da visita in loco.

2.3 Levantamento de dados secundários

O levantamento de dados secundários foi realizado até o fi nal da elaboração do diagnóstico, 
no mês de dezembro/2019.

Cronograma da realização da coleta de dados primários e dos painéis participativos do diagnóstico da 
piscicultura no Acre.

Regional Ação Município Período
Juruá Coleta de dados primários do diagnósti-

co técnico e socioeconômico e painéis
Mâncio Lima 11 a 12/07

Cruzeiro do Sul 13 a 20/07
Rodrigues Alves 09 a 10/07

Porto Walter 17 a 18/07
Marechal Thaumaturgo 15 a 16/07

Tarauacá/
Envira

Coleta de dados primários do diagnósti-
co técnico e socioeconômico e painéis

Tarauacá 19 a 20/08
Feijó 20 a 21/08

Jordão 22 a 24/08
Purus Coleta de dados primários do diagnósti-

co técnico e socioeconômico e painéis
Santa Rosa do Purus 04 a 07/09

Manoel Urbano 09 a 11/09
Sena Madureira 12 a 14/09

Alto Acre Coleta de dados primários do diagnósti-
co técnico e socioeconômico e painéis

Brasileia 26 a 30/09
Epitaciolândia 26 a 30/09
Assis Brasil 28 a 29/09

Xapuri 30/09 e 21/10
Baixo Acre Coleta de dados primários do diagnósti-

co técnico e socioeconômico e painéis
Bujari 09/10 a 10/10

Porto Acre 11 a 12/10
Rio Branco 08/10 a 30/11
Acrelândia 14 a 15/10

Senador Guiomard 16 a 17/10
Plácido de Castro 17/10 e 23/10

Capixaba 18/10 e 22/10

CRONOGRAMA DAS
ATIVIDADES EXECUTADAS2
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3 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO

3.1 REGIONAL DO JURUÁ

A regional do Juruá está localizada a oeste do estado do Acre e é composta por 5 municípios: 
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Esta 
regional, segundo os últimos dados ofi ciais publicados pelo IBGE (2010), é responsável por 
cerca de 15% do PIB do estado, o equivalente a R$ 1,336 bilhões. Na regional do Juruá está 
localizada a segunda maior cidade do estado que é Cruzeiro do Sul.
Em termos de relevo, nessa regional são encontrados, segundo dados do IBGE, seis unidades 
geomorfológicas, sendo que a cobertura de cada uma varia nos municípios que compõem a 
regional. A seguir é apresentada uma caracterização geral de cada uma das principais unidades 
geomorfológicas e comentada do ponto de vista das vantagens e desvantagens para a instalação 
de empreendimentos de piscicultura em sistemas de viveiros escavados e açudes.
Planície Amazônica: possui altitudes que variam de 110 a 270 m, encontra-se ao longo 
da margem dos rios e forma-se a partir de processos de colmatagem de sedimentos em 
suspensão e construção de planícies e terraços fl uviais acelerada pela evolução de meandros. 
É caracterizada por diversos níveis de terraços e as várzeas recentes contêm diques, canais, 
lagos e bacias de decantação naturais. Essas áreas estão concentradas ao longo da calha do 
rio Juruá e seus principais afl uentes. Em geral, são áreas planas que facilitam a implantação 
da infraestrutura para a produção de peixes, mas via de regra estão em área de risco de 
alagação, o que deve ser particular ponto de atenção para os produtores que tenham intenção 
de ocupar essas áreas.
Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul: possui uma altitude média que varia de 150 a 270 
m. Caracterizado por relevo com declives suaves, estão localizados nas áreas adjacentes 
das planícies Amazônicas, normalmente abrangendo área que apresentam baixo risco de 
alagação pela cheia dos rios. Por apresentarem relevo com ondulações suaves, são área de 
potencial para a instalação de empreendimentos de piscicultura.
Depressão marginal à Serra do Divisor: unidade com altitude variando de 230 a 300 m 
Caracterizado por relevo mais inclinado, podendo apresentar ondulações mais acentuadas e 
elevadas, essa região tende a difi cultar mais a instalação de infraestrutura para a produção 
de peixes, considerando que, via de regra, apresentará maiores custos para a construção 
dos espelhos d’água.

Depressão Juruá–Iaco: Esta unidade apresenta altitude variável entre 150 e 440 m, 
áreas com declives que variam de medianos a fortes, podendo apresentar diferenças 
altimétricas significativas. Em se tratando de uma região com maior diversidade de 
condições de relevo, é importante que o produtor com intenção de instalar infraestrutura 
produtiva dentro dessa unidade faça uma avaliação mais minuciosa, in loco, das 
condições específicas da propriedade. 
Planaltos residuais da Serra do Divisor: essa unidade tem altitudes variando entre 270 e 
750 m, apresentando serras e escarpas, representa uma das unidades de maior altitude 
na região amazônica. Por suas características, de uma forma geral é pouco propício para a 
exploração da piscicultura utilizando infraestrutura de viveiros e açudes. 

RESULTADOS DO
LEVANTAMENTO3
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Do ponto de vista das características de solo, o estado do Acre é conhecido pela sua grande 
diversidade e variação pelo seu território. E, não diferente desse fato está a regional do Juruá 
e os municípios que a compõe. A seguir é apresentada uma breve caracterização, com base 
nos dados do IBGE (2010) e do Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre-ZEE (2006) 
dos solos identifi cados nesta regional com o olhar para as vantagens e desvantagens que 
apresentam para o uso para a construção de viveiros e açudes destinados à piscicultura.

Argissolos: Esses solos geralmente apresentam drenagem interna naturalmente defi ciente e, têm 
baixa ou média fertilidade natural. Em locais de relevo mais acidentado, são também bastante 
susceptíveis à erosão. As cores do solo variam de acinzentadas a avermelhadas, com a camada 
superfi cial sempre mais escurecidas. A profundidade dos solos é variável, mas em geral são pouco 
profundos. De maneira geral, os Argissolos favorecem a construção de viveiros e açudes para 
piscicultura por conta da difi culdade de drenagem, ou seja, pela facilidade de reter água. Por outro 
lado, por serem solos menos estruturados do ponto de vista físico, estão susceptíveis à erosão, 
demandando cuidado por parte do piscicultor em implementar as boas práticas de conservação 
de solos para evitar os prejuízos decorrentes da erosão e enxurradas. Em decorrência dos solos 
apresentaram fertilidade natural média-baixa, via de regra, é necessário corrigir a qualidade da 
água dos viveiros e açudes para piscicultura.

Latossolos: são solos que geralmente ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado 
e correspondem aos solos mais velhos da paisagem. Esses solos são, em geral, profundos 
e apresentam uniformidade de cor e textura ao longo do perfi l. São bem drenados, com 
textura argilosa, muito argilosa ou média. Possuem acidez elevada e baixos teores de cálcio, 
magnésio e potássio. As cores do solo variam de amareladas a avermelhadas e os teores de 
matéria orgânica são maiores em superfície, comum aos solos tropicais. Do ponto de vista 
da piscicultura, são geralmente solos favoráveis à retenção de água em viveiros por causa 
dos maiores teores de argila, mas por serem bem estruturados, possuem boa drenagem 
natural, o que signifi ca que é necessário realizar a adequada compactação do solo durante 
a construção, para reduzir a perda de água armazenada. E, por serem ácidos, normalmente 
requerem a correção da qualidade da água para seu uso na piscicultura.

Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá, 
apresentam grande diversifi cação de textura, tendo sido constatados solos desde 
arenosos até argilosos, sendo uma característica marcante destes tipos de solos. Podem 
apresentar coloração acinzentadas, pálidas ou amarelado claras, podendo ocorrer ou 
não mosqueados de coloração desde avermelhadas até amareladas. Do ponto de vista 
químico, são comumente ácidos mas, em geral, de menor potencial que os latossolos. 
Como a textura pode ser muito variável, é importante que o produtor conduza as avaliações 
das características do solo do local aonde se pretende instalar a piscicultura, de modo a 
verifi car se apresentam as condições adequadas para minimizar as perdas de água por 
infi ltração. Do ponto de vista químico, é possível que seja necessário realizar a correção 
da qualidade da água, mas a avaliação do grau de acidez do solo é importante, pois a 
demanda de insumo pode ser menor nesse tipo de solo. 

Luvissolos: são solos minerais de argila de alta atividade e saturação por bases, com baixa 
capacidade de drenagem e, quando submetidos a alta umidade favorecem a retenção de 
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água. Esses solos são normalmente pouco profundos, ocorrem em áreas de relevo mais 
movimentado, o que lhes confere certo grau de susceptibilidade à erosão. São solos 
moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, frequentemente ricos em nutrientes, 
principalmente cálcio e magnésio, fazendo com que sejam solos bastante favoráveis, do 
ponto de vista químico e físico, ao uso para a infraestrutura da piscicultura.

Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e geralmente são solos considerados profundos. Têm como característica 
marcante a má drenagem, apresentando cores nas camadas superiores desde cinzentas até 
pretas, com teores médios a altos de carbono orgânico na camada superfi cial e apresentam 
comumente textura arenosa. Em termos de características químicas observa-se altos teores 
de cálcio e magnésio na camada superfi cial que diminuem substancialmente em profundidade 
e acidez elevada. Para a ocupação para piscicultura, apesar de representarem solos com 
adequada capacidade de retenção de água, a alta taxa de matéria orgânica nas camadas 
superfi ciais pode ser prejudicial, bem como a acidez elevada, que demandará correção da 
qualidade da água do viveiro ou açude.

Neossolos: solos de ocorrência bastante restrita na região, próximo do leito da calha do rio 
Juruá, são normalmente pouco profundos e, via de regra, com textura arenosa. Os teores de 
cálcio e magnésio são bastante altos nas camadas superfi ciais.

Vertissolos: há relatos de pequenas manchas desse tipo de solo que apresentam cores 
desde escuras a amareladas, acinzentadas ou avermelhadas. Apresentam profundidade 
variável, mas geralmente rasos e com presença de fendas no perfi l e drenagem imperfeita. 
A camada superfi cial é normalmenterica em matéria orgânica e, do ponto de vista químico 
são extremamente ácidos, podendo apresentar elementos ricos em enxofre. Este tipo de 
solo é pouco recomendado para a ocupação com atividade de piscicultura, pois além das 
suas características físicas, a acidez extrema é de difícil correção e gera alto custo para 
adequação da qualidade da água. 
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3.1.1 CRUZEIRO DO SUL

3.1.1.1 Localização geográfi ca

Este município está localizado na mesorregião do Vale do Juruá, na região noroeste do estado, 
distante 648 km por via terrestre da capital do estado pela rodovia BR-364 e 593 km em linha 
reta. À margem esquerda do rio Juruá, faz divisa com o Estado do Amazonas (norte), com 
Porto Walter (sul), com Tarauacá (leste) e com Mâncio Lima, Rodrigues Alves e com o Peru 
(oeste). A área do município é de 7.925 km².

3.1.1.2 Características do relevo

Em Cruzeiro do Sul é possível encontrar, segundo dados do IBGE, quatro unidades 
geomorfológicas que se distribuem de forma proporcional, conforme pode ser observado 
no mapa. A caracterização dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início deste 
capítulo, com vistas às necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: 
Depressão marginal à Serra do Divisor, Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul, Depressão Juruá–
Iaco e Planície Amazônica.

Figura 3.1.1.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Cruzeiro do Sul.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

CRUZEIRO DO SUL
3.1.1
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3.1.1.3 Principais vias de acesso

O acesso terrestre feito pela BR-364 é bastante prejudicado no período chuvoso devido 
às condições da rodovia. Além disso, a cidade é servida por meio de transporte aéreo, pelo 
Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, localizado a 15 quilômetros do centro urbano, 
onde existe apenas uma linha regular de voo diário que faz o trajeto até a capital do estado, 
Rio Branco. E, como grande parte das cidades amazônicas, tem como uma importante forma
de chegada a via fl uvial. O Porto Fluvial de Cruzeiro do Sul está localizado a 4 km do centro 
urbano, e abastece a cidade principalmente com produtos vindos de Manaus/AM. 

3.1.1.4 Informações sobre a demografi a

Cruzeiro do Sul é, após a capital, o município mais populoso do estado, com 87.673 habitantes 
de acordo com estimativas de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). 
Os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população total era de 78.507 pessoas com 
uma densidade demográfi ca de 8,94 hab./km².
Segundo a mesma fonte, em 2010, 55.326 pessoas viviam na área urbana do município, o 
que corresponde a 70,47% da população, enquanto, 23.181 (29,53%) viviam na área rural.
Em 2010, a população era formada por 49,96% (39.220) homens, destes, 31,3% (12.183) 
na área rural. A população feminina do município representava 50,04%, das quais 28,0% 
(10.998) vivem na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE indicam que 35,84% (28.136 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 59,64% está entre 15 e 64 anos de idade (46.825 pessoas) e, 
apenas 4,52% (3.546 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.1.1.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Cruzeiro do Sul.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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3.1.1.5 Informações socioeconômicas

3.1.1.5.1 Informações gerais

O município de Cruzeiro do Sul foi responsável pelo 2º maior PIB do estado (R$ 832,7 
milhões) em 2010, porém apresentou o 12º PIB per capta (R$ 10.517,00) do Acre, 
indicando que, proporcionalmente, esse município tem uma baixa geração de riqueza em 
comparação à média do estado.
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 60,57% em 2000 
para 63,25% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual 
da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 9,97% em 2000 
para 7,44% em 2010.

Figura 3.1.1.3 Composição da população maior de 18 anos em Cruzeiro do Sul.
Fonte: Atlas Brasil,2013
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Principais atividades econômicas
Segundo os últimos dados ofi ciais, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 
anos ou mais do município, 19,65% trabalhavam no setor agropecuário, 0,19% na indústria 
extrativa, 3,79% na indústria de transformação, 8,25% no setor de construção, 0,73% nos 
setores de utilidade pública, 15,28% no comércio e 47,12% no setor de serviços.
De acordo com a base de dados de 2017 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), os 
setores que mais empregaram em Cruzeiro do Sul foram: administração pública, comércio, 
serviços, indústria de transformação, construção civil e agropecuária.

Tabela 3.1.1.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Cruzeiro do Sul.

Estado do Acre - Município de Cruzeiro do Sul
IBGE Setor 2016 2017 Var. 

Abs.
Var. Rel. 

(%)
1 - Extrativa mineral 29 21 -8 -27,59
2 - Indústria de transformação 390 436 46 11,79
3 - Serviços industriais de utilidade pública 13 6 -7 -53,85
4 - Construção Civil 399 376 -23 -5,76
5 – Comércio 2.457 2.502 45 1,83
6 – Serviços 2.029 2.059 30 1,48
7 - Administração Pública 2.238 2.804 566 25,29
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 141 136 -5 -3,55
Total 7.696 8.340 644 8,37

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

Renda per capta
A renda per capita média de Cruzeiro do Sul cresceu 131,24% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 194,63, em 1991, para R$ 266,84, em 2000, e para R$ 450,06, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,51%. A taxa média anual 
de crescimento foi de 3,57%, entre 1991 e 2000, e 5,37%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 
passou de 62,55%, em 1991, para 51,23%, em 2000, e para 34,51%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
De acordo com o último censo do IBGE e informações do Atlas de Desenvolvimento Humano 
no Brasil, em 2010, o IDHM de Cruzeiro do Sul era 0,664, o que situava esse município na 
faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 
contribuiu para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,776, seguida de Renda, 
com índice de 0,648, e de Educação, com índice de 0,582. 
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3.1.1.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados dez produtores que participaram do painel no município de Cruzeiro do 
Sul, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 90% são do sexo masculino e 10% do sexo feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 10% são analfabetos, 30% tem ensino fundamental incompleto, 10% 
ensino fundamental completo, 40% ensino médio completo e 10% ensino superior completo. 
A escolaridade na família se distribui: 10% ensino fundamental incompleto, 20% ensino médio 
completo, 10% ensino superior incompleto e 60% tem superior completo. Esses indicadores 
apontam que nas famílias dos produtores entrevistados, há uma sensível elevação no grau 
de escolaridade dos membros da família em relação ao produtor, normalmente, o responsável 
econômico pela família.
Em termos de renda, 60% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 20% entre 
4 e 6 salários mínimos e 20% entre 6 e 8 salários mínimos. Dentre as principais fonte de 
renda na família dos entrevistados, estão a atividade agropecuária (50%) e o emprego público 
(29%), seguidos de emprego privado, trabalho avulso e negócio próprio na zona urbana, 
reafi rmando a importância da atividade rural como fonte de renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é a familiar, com suporte de mensalistas que 
dividem as tarefas com outras atividades na propriedade, segundo 50% dos entrevistados e 
diaristas em 40% das propriedades. De qualquer forma, há, em todos os empreendimentos, 
alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
 A piscicultura foi apontada como a principais atividade econômica da propriedade 
por 60% dos entrevistados, enquanto a bovinocultura para 20%, a suinocultura e 
agricultura para outros 10% cada. Sendo assim, para todos os entrevistados, a piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante na propriedade. Em termos 
de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso da própria 
atividade (43%), seguido de fi nanciamento bancário (35%).

3.1.1.6 Informações sobre recursos naturais

Em Cruzeiro do Sul, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente.
Argissolos: são os solos predominantes no município. 
Latossolos: são solos encontrados em pequenas áreas ao noroeste do município.
Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá.
Luvissolos: são solos encontrados em manchas mais a leste do município.
Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais 
rios da região do Juruá.
Neossolos: são solos de ocorrência bastante restrita na região, próximo do leito da calha 
do rio Juruá.
Vertissolos: há relatos de apenas pequenas manchas desse tipo de solo no município.



49Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Figura 3.1.1.4 Mapa de solos de Cruzeiro do Sul.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

Figura 3.1.1.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Cruzeiro do Sul.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Bacia do Rio Juruá: compartilhada entre o Brasil e o Peru, especifi camente com o departamento 
de Ucayali e com os estados brasileiros do Acre e Amazonas. A bacia do rio Juruá corta o 
oeste do estado do Acre na direção S – N, tendo como seus principais afl uentes os rios Moa, 
Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, pela margem esquerda, e Valparaíso, Humaitá 
e Tejo, pela margem direita. Com cerca de 3.280 km de extensão, o rio Juruá atravessa o 
Acre e desagua no rio Solimões com declividade média de 11,7 cm a cada quilômetro. Este 
rio é considerado sinuoso e navegável durante 6 a 8 meses, no período das cheias, por 
embarcações de maior porte. Na vazante, apenas as embarcações de pequeno e médio porte 
chegam ao município de Cruzeiro do Sul. Os rios desta bacia são enquadrados como “rios 
de água branca” ou “água barrenta”, resultante da elevada quantidade de material mineral 
em suspensão. A Bacia do Rio Juruá é composta por cursos d’águas perenes e intermitentes.
A pluviosidade mensal nessa bacia oscila de 350 mm em Porto Walter a 200 mm em Mal. 
Thaumaturgo no trimestre mais úmido (fevereiro a abril) e no mais seco (junho a agosto), os 
valores oscilam entre 30 mm em Mal. Thaumaturgo e 83 mm na Serra do Moa. Na escala 
anual, a média de chuva nesta bacia situa-se em torno dos 1.900 mm. Em relação à vazão, 
os dados nas estações fl uviométricas da Bacia do Juruá, demonstram que os valores médios 
mensais não ultrapassam os 2.000 m³/s. No pico de cheia a vazão em Cruzeiro do Sul chega 
a 1951 m³/s enquanto no período de seca 200 m³/s. 
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (14/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio Juruá 
apresenta condições favoráveis como fonte de água para piscicultura, apenas com a ressalva 
da elevada turbidez mineral em parte do ano. A seguir são apresentados os resultados da 
medição realizada a partir de amostra de água coletada em Cruzeiro de Sul. 

Tabela 3.1.1.2 Resultados da análise de água do rio Juruá em Cruzeiro do Sul.

Parâmetro Valor medido
pH 7,0
Alcalinidade total 90 mg/L CaCO3
Dureza total 81 mg/L CaCO3

3.1.1.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, bem como em grande parte do estado, há uma diversidade de portes 
e situações em que a piscicultura é explorada. Desde as pequenas propriedades onde 
a criação de peixes é voltada para a subsistência, até pisciculturas de maior porte com 
fi nalidade comercial. 
A piscicultura comercial já foi mais pujante ao longo dos últimos 5 anos, mas em decorrência 
da crise causada pelo incentivo governamental para o aumento da produção sem a 
concretização do escoamento dos produtos, muitos produtores fi caram desestimulados 
e reduziram ou paralisaram suas operações. Nesta seção, é apresentada uma descrição 
geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco
e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel 
participativo realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.1.1.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 80% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e o mesmo percentual afi rmou estar regular com o licenciamento ambiental da 
piscicultura, sendo a maioria enquadrada na modalidade dispensa. 
Em termos de acesso à propriedade, 80% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
10% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso e outros 10% mencionaram fi car sem 
acesso nessa época do ano.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 6 
anos, o mais experiente com 28 anos, tendo como média 14 anos de experiência, indicando 
que se trata de produtores experientes.
Com relação à infraestrutura de produção, 100% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 50% possuem depósito de insumos, sendo 60% destes 
exclusivo para ração e 40% compartilhado com outros insumos. A principal fonte de água são 
os igarapés, seguidos de armazenamento de água de nascente e de chuva.
As principais espécies produzidas são matrinxã e tambaqui, depois o piau e curimatã. Todos 
os entrevistados declararam que usam a ração extrusada como fonte exclusiva de alimento 
fornecido. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 1,8 a 25,5 toneladas.
O volume de comercialização variou entre 1,4 e 18,0 toneladas. O preço mínimo de 
comercialização foi de R$ 8,00/kg, o máximo de R$ 10,00 e a média de R$ 9,00. O peso 
médio de venda mais frequente do tambaqui variou entre 2,5 e 3,0 kg, do matrinxã 0,8 kg e 2,5 
kg, do piau e curimatã foi de 1,0 kg.
A principal via de comercialização foi por meio de intermediários (90% dos entrevistados), mas 
mercados/feiras e consumidor fi nal também representaram vias complementares importantes 
para 40% dos entrevistados. A inadimplência foi apontada como problema para 40% dos 
entrevistados no âmbito da comercialização.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 50% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os 
comprovantes fi scais para posterior contabilização. Dentre os entrevistados, 50% declararam 
que calculam pelo menos o ganho de peso dos peixes, mas a maioria não calcula os demais 
índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 60% recebem ou já 
receberam, sendo o SEBRAE a principal entidade promotora, tendo 100% dos produtores 
declarado que fi caram satisfeitos com a ação.
Em termos de capacitação, 80% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas pelo 
SEBRAE, Governo do Estado, Prefeitura e SENAR.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de recurso fi nanceiro foi 
apontada como a principal (50% dos entrevistados), seguido por difi culdade na comercialização 
(40%) e difi culdade em legalizar o empreendimento (10%). 
No bloco cooperação e governança, apenas 20% dos entrevistados participam de associação 
e 10% de cooperativa de produtores. Entretanto, 70% já participaram de associações e 
50% já participaram de cooperativas e deixaram essas organizações. Resultados esses 
que indicam que a maioria dos produtores teve experiências malsucedidas participando 
dessas organizações.
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3.1.1.7.2 Propriedade modal

Em Cruzeiro do Sul, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 hectares de 
área total com 2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de açudes, sem 
aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e 
tem como área individual mais frequente 0,5 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 4 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o matrinxã (35%), seguido pelo 
curimatã (25%), geralmente em policultivo, mas também são produzidos piau ou piauçu
(15%), tambaqui (10%), pirapitinga (10%) e pintado (5%) em menores proporções. A maioria 
da produção de peixes é feita em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente 
nas estruturas de engorda, sem passar por fase de recria e repicagem.
Essa propriedade tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte, um depósito 
compartilhado para insumos (ração, fertilizantes, etc.) e uma roçadeira a gasolina para a 
limpeza periódica da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.

3.1.1.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção serão apresentados dois modelos de avaliação de custos, um com o matrinxã e 
outro com piau, sendo em ambos casos, considerados em associação com uma taxa de 10% 
de curimatã como espécie secundária.

Premissas e resultados da produção do matrinxã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
matrinxã em Cruzeiro do Sul, com base nas informações do painel participativo.
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Tabela 3.1.1.3. Premissas técnicas da produção de matrinxã e curimatã em açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2 ha
Número de animais povoados por ciclo (matrinxã) 8.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 800
Porte dos juvenis povoados (matrinxã) 8 a 10 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 8 a 10 cm
Taxa de sobrevivência (matrinxã) 95%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 65%
Peso médio de venda (matrinxã) 1,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,2 kg
Ciclo de produção 210 dias
Biomassa produzida por ciclo (matrinxã) 7.600 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 620 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,85

Tabela 3.1.1.4. Premissas econômicas da produção de matrinxã e curimatã em açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 2.240,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Valor do depósito de insumos (ocupação de 70%) R$ 6.000,00
Automóvel utilitário pequeno porte (ocupação de 25%) R$ 35.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 70%) R$ 1.700,00
Milheiro de juvenis de matrinxã R$ 800,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 450,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 5%) R$ 4,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 2,80
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 2,60
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 70%) R$ 1,84
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 299,40
Custo de diarista (15 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,12
Valor de venda do matrinxã (kg) – atacado (95%) R$ 9,00
Valor de venda do matrinxã (kg) – varejo (5%) R$ 11,00
Valor de venda do curimatã (kg) – atacado (100%) R$ 9,00
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Tabela 3.1.1.5. Resultados econômicos da produção de matrinxã em associação com o curimatã em 
açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 74.838,40
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 47.734,53
Custo Operacional Total (COT) R$ 54.870,66
Custo Total (CT) R$ 55.481,16
Margem bruta R$ 27.103,87
Margem líquida R$ 19.967,74
Lucro R$ 19.357,24

Figura 3.1.1.6 Composição de custos e margens da produção de matrinxã como espécie principal em 
Cruzeiro do Sul.

Os resultados indicam que a produção do matrinxã é lucrativa, deixando uma margem de lucro 
sobre a venda de 25,8%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de 
insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 5,80/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 6,67/kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de 
venda deve ser no mínimo R$ 6,75/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de 
R$ 9,10/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
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Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 5,25 toneladas por ciclo, ou seja, 
64% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 6,03 toneladas, o que representa 73% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 6,10 toneladas, ou seja, a 
74% das atuais 8,22 toneladas.

Premissas e resultados da produção do piau
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção do 
piau em Cruzeiro do Sul, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.1.1.6. Premissas técnicas da produção de piau e curimatã em açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2 ha
Número de animais povoados por ciclo (piau) 10.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.000
Porte dos juvenis povoados (piau) 6 a 8 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 8 a 10 cm
Taxa de sobrevivência (piau) 50%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 65%
Peso médio de venda (piau) 1,2 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,2 kg
Ciclo de produção 300 dias
Biomassa produzida por ciclo (piau) 6.000 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 780 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,77
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Tabela 3.1.1.7. Premissas econômicas da produção do piau e curimatã em açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 2.240,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Valor do depósito de insumos (ocupação de 70%) R$ 6.000,00
Automóvel utilitário pequeno porte (ocupação de 25%) R$ 35.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 70%) R$ 1.700,00
Milheiro de juvenis de piau R$ 450,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 450,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 5%) R$ 4,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 2,80
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 2,60
Ração 28% PB 6 a 8 mm (kg) – (consumo 70%) R$ 1,84
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 299,40
Custo de diarista (15 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,12
Valor de venda do piau (kg) – atacado (90%) R$ 9,00
Valor de venda do piau (kg) – varejo (10%) R$ 11,00
Valor de venda do curimatã (kg) – atacado (100%) R$ 9,00

Tabela 3.1.1.8. Resultados econômicos da produção do piau em associação com o curimatã em 
açudes em Cruzeiro do Sul.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 62.376,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 38.771,96
Custo Operacional Total (COT) R$ 45.908,10
Custo Total (CT) R$ 46.518,60
Margem bruta R$ 23.604,04
Margem líquida R$ 16.467,90
Lucro R$ 15.857,40
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Figura 3.1.1.7 Composição de custos e margens da produção do piau como espécie principal em Cruzeiro do Sul.

Os resultados indicam que a produção do piau é lucrativa, deixando uma margem de lucro 
sobre a venda de 25,4%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de 
insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 5,72/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 6,77kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de 
venda deve ser no mínimo R$ 6,86/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de 
R$ 9,20/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 4,21 toneladas por ciclo, ou seja, 
62% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 4,99 toneladas, o que representa 73,6% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 5,06 toneladas, ou seja, a 
74,6% das atuais 6,78 toneladas.
Embora tenha se mostrado um pouco menos rentável que a produção do matrinxã, o fato do 
piau ser um produto altamente vendável por conta da preferência do consumidor da região, é 
uma opção para produção que também se mostra interessante, do ponto de vista econômico, 
comparado à produção do matrinxã.
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3.1.1.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Cruzeiro do Sul, foram identifi cadas seis empresas que atuam no segmento comercial que 
fornecem insumos para a piscicultura, sobretudo a ração, que representa o principal item de 
custeio da atividade. Destas, duas trabalhavam com a revenda e três eram representantes. 
Todas as entrevistadas comercializam ração para peixes, duas também disponibilizam calcário 
e ureia, e apenas uma também trabalha com medicamentos. O volume de vendas de ração 
das empresas entrevistadas varia entre 36 a 240 t./ano, com média de 94,2 t./ano. Assim, 
estima-se que o comércio local movimente em torno de 470 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foram identifi cadas as marcas BigSal, Laguna, Multifós, 
Nutrak e Presence. Os preços de ração levantados durante a pesquisa são apresentados 
nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.1.1.9 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Cruzeiro do Sul.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 50,00 R$ 53,20 R$ 58,00
32% R$ 63,00 R$ 75,60 R$ 100,00
36% R$ 85,00 R$ 86,25 R$ 90,00
40% R$ 95,00 R$ 107,50 R$ 120,00
42% R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
45% R$ 115,00 R$ 122,50 R$ 130,00

Tabela 3.1.1.10 Preço de venda por atacado para pagamento à vista das rações para peixes em 
Cruzeiro do Sul.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 46,00 R$ 48,50 R$ 53,00
32% R$ 55,00 R$ 69,75 R$ 90,00
36% R$ 80,00 R$ 81,33 R$ 82,00
40% R$ 90,00 R$ 100,00 R$ 110,00
42% R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
45% R$ 112,00 R$ 116,00 R$ 120,00

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração



59Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 80% dos 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento de 10% (75% das respostas) a 20% (25% das respostas) no volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam 
a ração nesse município, estão o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda e 
a logística de transporte desde a indústria até o produtor, por causa da distância e más 
condições das estradas.

3.1.1.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.1.1.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Cruzeiro do Sul, foram entrevistados 12 empreendimentos, sendo dois supermercados 
e dez boxes no mercado municipal. Desses entrevistados, 75% informaram que a venda de 
pescado tem um grau de importância entre 7 e 10 e 25%, apontaram importância dentre 4 e 
6, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, 92% comercializam pescado fresco 
e 50% trabalham com pescado congelado. Em todos os empreendimentos entrevistados 
é realizado o processamento (cortes) do produto no local. Dos empreendimentos, 
67% recebem produtos diariamente, enquanto 8% recebem semanalmente, outros 8% 
quinzenalmente e 16% mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o mandi, tambaqui, piau, surubim e o 
matrinxã, peixes de água doce. Porém em dois empreendimentos, são oferecidos produtos 
de origem marinha, com menor volume. Os preços pagos pelos empreendimentos são 
apresentados a seguir.

Tabela 3.1.1.11 Preço de compra do quilo do pescado pelo comércio em Cruzeiro do Sul.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui R$       7,50 R$       8,90 R$     10,00
Surubim R$       7,50 R$       8,16 R$       9,00
Piau R$       8,00 R$       9,57 R$     10,00
Matrinxã R$       7,50 R$       9,16 R$     10,00
Mandi R$       6,00 R$       8,41 R$     10,00
Pacu R$       6,00 R$       8,10 R$     10,00
Cara-açu R$       6,00 R$       6,00 R$       6,00
Jundiá R$       8,00 R$       8,00 R$       8,00
Caparari R$       9,00 R$       9,00 R$       9,00
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Com relação às preferências do consumidor, 58% dos entrevistados indicaram que a presença 
de espinhas no peixe é um fator que difi culta a venda. A forma mais vendida de pescado é 
inteiro/eviscerado, seguido de corte e inteiro com vísceras. A forma de acondicionamento mais 
usada é a caixa de isopor e 90% dos entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os 
principais fornecedores para os entrevistados são pescadores (75%), seguido de piscicultores 
(17%) e frigorífi cos (8%). Como a maioria dos entrevistados estão no mercado municipal, isso 
contribuiu para essa distribuição, uma vez que os mesmos adquirem/comercializam pescado 
da captura artesanal local. Metade dos entrevistados informaram que adquirem o pescado 
de fornecedores fi xos, enquanto a outra metade de fornecedores esporádicos, sendo em sua 
grande maioria (80%), locais e, em menor proporção regionais (20%).
Todos os entrevistados informaram conhecer peixe de criação, sendo que 83% deles 
comercializam peixes dessa origem. Porém, 83% dos entrevistados acreditam que existe 
preconceito dos consumidores com respeito ao peixe da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, 67% acredita que a demanda do pescado 
inelástica em relação ao preço, enquanto 33% acredita que uma redução de preço da 
ordem de 10%, possa alavancar o consumo entre 20% (75% das respostas) e 30% (25% 
das respostas). 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados como primeiro a baixa qualidade do pescado, seguido por preço elevado e 
por último a oscilação de preços dos produtos por causa da oferta sazonal.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foram citados a redução 
de preços de venda (promoções), a melhoria da infraestrutura do comércio e a melhoria da 
qualidade dos produtos.

1.1.1.1.1 *3.1.1.9.2
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1.1.1.0.1 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Para conhecer o perfi l de compra de pescados por restaurantes, foram entrevistados 10 
empreendimentos nesse segmento em Cruzeiro do Sul. Desses, 60% oferecem o sistema 
à la carte, 70% são self-service, sendo que há restaurantes que trabalham com os dois 
sistemas (self-service no almoço e à la carte no jantar). O número de refeições servidas 
mensalmente entre os entrevistados varia de 700 a 3.740, sendo que a participação do peixe 
nessas refeições varia de 10% a 80%, a depender do empreendimento.
Em relação ao perfi l do consumidor, a maioria dos empreendimentos atende ao público da 
classe B e C e, 40% dos entrevistados acreditam que o público do sexo feminino consome 
mais pescados, 40% acreditam que não há diferença e 20% acreditam que o pescado seja 
mais consumido pelo consumidor do sexo masculino.
Os peixes mais servidos pelos restaurantes que participaram da pesquisa são: tambaqui, 
surubim e pirarucu, seguidos pelo dourado, jundiá, matrinxã, pacu e tucunaré. Todos os 
entrevistados afi rmaram que a presença de espinhas no peixe é impeditiva para a venda aos 
seus clientes e a forma mais preparada é a frita, seguido do assado, grelhado e cozido.
Os preços pagos pelos restaurantes variaram entre R$ 11,00 e R$ 15,00/kg para peixes 
inteiros com vísceras e R$ 11,00 a 24,50/kg para peixes eviscerados e cortados. A forma 
prevalente de acondicionamento para o transporte é a caixa de isopor e todos declararam 
estar satisfeitos. A maior parte dos restaurantes compra de fornecedores diversifi cados e 
a frequência de compra mais comum é a semanal (60%), mas alguns estabelecimentos 
compram diariamente (30%) e outros mensalmente.
Entre os entrevistados, 70% declararam que servem peixes de criação e os mesmos acreditam 
que não há preconceito por parte dos consumidores em relação aos peixes da piscicultura.
Dentre as principais difi culdades em trabalhar com peixes, foram destacados a sazonalidade 
de preços (50% dos entrevistados), a necessidade de processar o peixe no restaurante (40% 
dos entrevistados), o que requer infraestrutura adicional e consome mão de obra especializada.
Para 50% dos entrevistados, a demanda de pescado é sensível à variação de preço, sendo 
que a redução de 10% poderia aumentar entre 10% (marmita, buff et) e 50% (peixe assado, 
pratos à la carte de peixe). Por outro lado, 40% acreditam que não haveria aumento de venda 
com a redução do preço e 10% não souberam informar.
Em termos de estratégias para aumentar o consumo de peixes nos restaurantes que 
participaram da pesquisa estão a redução de preço (promoções) foi citada como a principal 
forma (60% dos entrevistados) e a criação de novos pratos diferenciados (20%).

1.1.1.1.1 *3.1.1.9.2
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3.1.2 MÂNCIO LIMA

3.1.2.1 Localização geográfi ca

Localizado na mesorregião do Vale do Juruá, distante 27 km ao noroeste de Cruzeiro do 
Sul, por via rodoviária, o município se estende por 5.453 km² e está situando em ambas as 
margens do Rio Moa. Limita-se ao norte com o Amazonas, ao sul e a oeste com o Peru, a 
leste com o município de Rodrigues Alves e a nordeste com o município de Cruzeiro do Sul. 
O ponto extremo oeste do território brasileiro está localizado neste município.

3.1.2.2 Características do relevo

No município de Mâncio Lima, segundo dados do IBGE, são encontradas quatro unidades 
geomorfológicas, conforme pode ser observado no mapa. A caracterização dessas unidades 
geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com vistas às necessidades para o 
desenvolvimento da piscicultura. São elas: Planície Amazônica, Depressão marginal a Serra 
do Divisor, Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul e Planaltos residuais da Serra do Divisor. 

Figura 3.1.2.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Mâncio Lima.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

MÂNCIO LIMA
3.1.2
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3.1.2.3 Principais vias de acesso

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (2015), a principal 
via de acesso de Rio Branco ao município de Mâncio Lima, a BR-364, apresentava trechos 
pavimentados, em razoáveis condições de tráfego. No município, são 13 km de malha viária 
na porção urbana e mais de 200 km de ramais, sendo os mais conhecidos: do Pentecostes, 
Batoque, São Domingos, Polo Agrofl orestal e Barão. A trafegabilidade dos ramais é bastante 
difícil no período chuvoso, constituindo um gargalo ao desenvolvimento de atividades rurais 
em várias localidades.

3.1.2.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), a população do município é de 18.638 pessoas, 
já os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 15.206 pessoas com 
uma densidade demográfi ca de 2,79 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, 8.750 pessoas viviam na área urbana do município, o que corresponde 
a 57,54% da população, enquanto, 6.456 (42,46%) pessoas viviam em área rural.
Em 2010, a população de Mâncio Lima era formada por 51,53% (7.836) homens, destes, 
44,9% (3.522) vivem na área rural. A população feminina do município era de 48,47% (7.370), 
das quais, 39,8% (2.934) estavam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 38,75% (5.892 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 57,12% está entre 15 e 64 anos de idade (8.686 pessoas) e, 
apenas 4,13% (628 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.1.2.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Mâncio Lima.

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010
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3.1.2.5 Informações socioeconômicas

3.1.2.5.1 Informações gerais

O município de Mâncio Lima foi responsável pelo 16º PIB do estado (R$ 140,7 milhões) em 
2010 e apresentou o 15º PIB per capta (R$ 9.042,00) do Acre, indicando uma baixa geração 
de riqueza em comparação à média do estado (R$ 11.074,00).
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
51,54% em 2000 para 57,24% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 3,10% em 2000 para 4,93% em 2010.

Figura 3.1.2.3 Composição da população maior de 18 anos em Mâncio Lima.

Fonte: Atlas Brasil,2013

Principais atividades econômicas

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 36,83% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,11% na indústria extrativa, 5,06% na indústria de 
transformação, 2,94% no setor de construção, 0,47% nos setores de utilidade pública, 5,86% 
no comércio e 41,60% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), os setores que 
mais empregaram em Mâncio Lima foram a Administração Pública, o comércio, serviços, 
agropecuária e construção civil.
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Tabela 3.1.2.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Mâncio Lima.

Estado do Acre – Município de Mâncio Lima
IBGE Setor 2016 2017 Var. 

Abs.
Var. Rel. (%)

1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 6 6 n/d
5 - Comércio 131 162 31 23,66
6 - Serviços 42 36 -6 -14,29
7 - Administração Pública 548 656 108 19,71
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 13 14 1 7,69
Total 734 874 140 19,07

Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75

Renda per capta 
A renda per capita média de Mâncio Lima cresceu 156,69% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 115,12, em 1991, para R$ 167,70, em 2000, e para R$ 295,50, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,09%. A taxa média anual 
de crescimento foi de 4,27%, entre 1991 e 2000, e 5,83%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 
passou de 75,10%, em 1991, para 67,16%, em 2000, e para 45,68%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
De acordo com o último censo do IBGE e informações do Atlas de Desenvolvimento Humano 
no Brasil, em 2010, o IDHM de Mâncio Lima era 0,625, o que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribuiu 
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,770, seguida de Renda, com índice 
de 0,580, e de Educação, com índice de 0,546.

3.1.2.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados oito produtores que participaram do painel no município de Mâncio Lima, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade do produtor, 
12,5% têm ensino fundamental incompleto, 37,5% ensino fundamental completo, 12,5% ensino 
médio incompleto, 25% ensino médio completo e 12,5% ensino superior completo. A escolaridade 
na família se distribui: 12,5% ensino fundamental incompleto, 50% ensino superior incompleto, 
37,5% ensino superior completo. Esses indicadores apontam que nas famílias dos produtores 
entrevistados, há uma sensível elevação no grau de escolaridade dos membros da família em 
relação ao produtor, normalmente, o responsável econômico pela família.
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Em termos de renda, 50% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 37,5% 
entre 4 e 6 salários mínimos e 12,5% entre 6 e 8 salários mínimos. Dentre as principais 
fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária e o emprego público 
dividem a primeira posição com mais de 60% de frequência, seguidos de emprego privado, 
reafi rmando a importância da atividade rural como fonte de renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é a familiar (95% das propriedades), com 
suporte eventual de diaristas. De qualquer forma, há, em todos os empreendimentos, alguém 
dedicado aos cuidados da piscicultura.
A piscicultura foi apontada como a principais atividade econômica da propriedade por 87,5% 
dos entrevistados, sendo a bovinocultura a segunda atividade para o mesmo número de 
propriedades, tendo avicultura, suinocultura e agricultura como atividade terciária. Sendo assim, 
para todos os entrevistados, a piscicultura é considerada uma atividade economicamente 
importante na propriedade. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a 
principal fonte é recurso da própria atividade (75%), seguido de recurso próprio de outra 
atividade e o fi nanciamento bancário (12,5% cada).

3.1.2.6 Informações sobre recursos naturais

Em Mâncio Lima são encontrados os seguintes tipos de solo, segundo os dados do 
Ordenamento Territorial de Mâncio Lima (2010), caracterizados anteriormente: 
Latossolos: são os solos encontrados em pequenas áreas a leste do município.
Argissolos: são os solos predominantes no município.

Luvissolos: são os solos encontrados em pequenas manchas a oeste do município. 
Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e microbacia do Rio Moa 
Neossolos: solos de ocorrência bastante restrita na região, são normalmente pouco profundos 
e, via de regra, com textura arenosa. O tipo de neossolo encontrado no município sugere que 
permita muito pouca retenção de água, por apresentar alta capacidade de drenagem, sendo 
pouco recomendado para a instalação de pisciculturas.
Vertissolos: são encontrados na região oeste do município em manchas contínuas de 
maiores extensões. 
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Figura 3.1.2.4 Mapa de solos de Mâncio Lima.

Fonte: Ordenamento Territorial de Mâncio Lima, 2010.

Figura 3.1.2.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Mâncio Lima.

Fonte: Ordenamento Territorial de Mâncio Lima, 2010
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Principais corpos hídricos
No município de Mâncio Lima, os rios formadores da Bacia do rio Juruá compõem 7 
microbacias. A maior microbacia é a do Rio Moa – Paraná do Japiim com uma área de 1.065 
km2, seguida de microbacias menores (Rio Azul, Rio Moa – Igarapé Bom Jardim, Rio Moa – 
Igarapé Timbaúba, Rio Moa – Igarapé do Japiim, Rio Moa – Igarapé Paraná João Bezerra, 
Rio Moa – Igarapé Branco e Rio Negro). 
O rio Moa é o principal afl uente do rio Juruá, nascendo na região rebaixada na divisa com o 
Peru, corre inicialmente na direção E-NE até a sua Cachoeira Grande, se dirige para NNE até 
alcançar a planície e a Serra da Jaquirana. Então para E, até receber seu maior afl uente, o rio 
Azul, seguindo para SE até sua confl uência no Juruá. O rio Moa tem importância acentuada 
na região não só pela extensão de sua bacia, mas também pela intensa vida econômica, 
dada sua proximidade com a cidade de Cruzeiro do Sul e sua navegabilidade 
O rio Azul é o maior afl uente do Moa desaguando na margem direita. Sua embocadura tem 
30 m de largura, que se mantém constante em grande extensão, caindo para 20 m próximo 
à confl uência com o Moa.

3.1.2.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, a piscicultura já foi explorada comercialmente de forma mais intensa, mas em 
função da crise causada pelo incentivo governamental para a produção sem a concretização 
do escoamento dos produtos, muitos produtores fi caram desestimulados e reduziram ou 
paralisaram suas operações. Há, atualmente, propriedades aonde a criação de peixes é 
voltada para a subsistência e outras onde a produção tem fi nalidade comercial. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.

3.1.2.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 62,5% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e apenas 12,5% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da 
piscicultura. Os principais motivos para a falta de regularização é o desconhecimento sobre a 
importância do tema e sobre os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 87% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
13% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 5 
anos, o mais experiente com 12 anos, tendo como média 8 anos de experiência, indicando 
que se trata de produtores experientes.
Com relação à infraestrutura de produção, 100% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 100% possuem depósito de insumos (75% de madeira 
e 25% de alvenaria), sendo 62,5% destes exclusivo para ração e 37,5% compartilhado com 
outros insumos. A principal fonte de água é pelo armazenamento de água, seguido por 
nascentes e igarapés.
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As principais espécies produzidas são peixes redondos (tambaqui e pirapitinga), seguidos do 
piau e matrinxã. Todos os entrevistados declararam que usam a ração extrusada como fonte 
exclusiva de alimento fornecido. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 
2,0 a 16,0 toneladas.
O volume de comercialização variou entre 0,7 e 15,5 toneladas. O preço mínimo de 
comercialização foi de R$ 8,50/kg, o máximo de R$ 10,00 e a média de R$ 9,68. O peso 
médio de venda mais frequente do tambaqui variou entre 3,0 e 4,5 kg, da pirapitinga 1,0 kg e 
do piau e matrinxã de 1,0 a 1,5 kg.
A principal via de comercialização foi por meio de intermediários (100% dos entrevistados), 
enquanto mercados/feiras e consumidor fi nal representam vias complementares pouco 
importantes a maioria dos entrevistados.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 50% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os 
comprovantes fi scais para posterior contabilização. Dentre os entrevistados, apenas 25% 
declararam que calculam pelo menos o ganho de peso dos peixes, mas a maioria não calcula 
nenhum índice de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas 37,5% recebem 
ou já receberam, sendo o SEBRAE e a prefeitura as principais entidades promotoras e, 100% 
dos produtores declararam que fi caram satisfeitos com a ação.
Em termos de capacitação, 25% dos entrevistados declararam ter participado de palestras e 
62,5% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas 
pelo SEBRAE, SENAR e Cooperativa.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento foi 
apontada com a principal (75% dos entrevistados), seguido da difi culdade de comercialização 
e falta de recursos fi nanceiros. 
No bloco cooperação e governança, nenhum dos entrevistados participa de associação e 25% 
de cooperativa de produtores, enquanto 62,5% nunca participaram dessas organizações.

3.1.2.7.2  Propriedade modal

Em Mâncio Lima, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 25 hectares de área 
total com 2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em viveiro escavado para 
recria e açudes para engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre 
principalmente no período chuvoso. O viveiro de recria tem tipicamente área de 1.000 m2 e 
os açudes de engorda em torno de 6.300 m2 de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 4 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são peixes redondos, sobretudo 
tambaqui e pirapitinga. Outras espécies como piau, curimatã aparecem em menor proporção 
nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita em duas fases, ou seja, os 
animais são povoados numa unidade de recria em viveiro escavado e depois transferidos 
para açudes de engorda.
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Essa propriedade tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do produtor, 
um depósito compartilhado para insumos (ração, fertilizantes, etc.) e uma roçadeira a gasolina 
para a limpeza periódica da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.

3.1.2.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo, com a produção de tambaqui e pirapitinga, 
sendo similar para ambas as espécies, tanto em termos de parâmetros técnicos como 
econômicos, considerando, que normalmente na produção modal não se utiliza espécie 
secundária, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui/pirapitinga
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da 
produção de tambaqui e pirapitinga em Mâncio Lima, com base nas informações do 
painel participativo.

Tabela 3.1.2.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Mâncio Lima.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2 ha
Número de animais povoados por ciclo 10.000
Porte dos juvenis povoados 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência 92%
Peso médio de venda 1,0 kg
Ciclo de produção 260 dias
Biomassa produzida por ciclo 9.210 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,91
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Tabela 3.1.2.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Mâncio Lima.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 800,00
Construção de açudes por hectare R$ 67.500,00
Valor do depósito de insumos (ocupação de 70%) R$ 6.000,00
Motocicleta (ocupação de 35%) R$ 6.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 70%) R$ 1.700,00
Milheiro de juvenis de tambaqui/pirapitinga R$ 500,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 1,5%) R$ 4,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 4,5%) R$ 2,80
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 25%) R$ 2,60
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 69%) R$ 1,84
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 299,40
Custo de diarista (15 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,40
Valor de venda do tambaqui/pirapitinga (kg) – atacado (95%) R$ 9,00
Valor de venda do tambaqui/pirapitinga (kg) – varejo (5%) R$ 11,00

Tabela 3.1.2.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui/pirapitinga em Mâncio Lima.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 83.829,20
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 44.589,02
Custo Operacional Total (COT) R$ 52.644,32
Custo Total (CT) R$ 53.182,39
Margem bruta R$ 39.240,18
Margem líquida R$ 31.184,88
Lucro R$ 30.646,81
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Figura 3.1.2.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui/pirapitinga em Mâncio Lima.

Os resultados indicam que a produção do tambaqui e pirapitinga é lucrativa, deixando uma 
margem de lucro sobre a venda de 36,4%. Sendo o COE representativo dos desembolsos 
para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda 
deve ser de, no mínimo R$ 4,85/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a 
depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 
5,73/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo 
uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 5,79/kg. Considerando o atual valor de 
venda ponderada de R$ 9,10/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal 
é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 4,91 toneladas por ciclo, ou seja, 
53% da atual produção. Para cobrir o COT é de 5,80 toneladas, o que representa 63% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 5,86 toneladas, ou seja, a 
63,6% das atuais 9,21 toneladas.
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Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura
Em Mâncio Lima, foram identifi cadas três empresas que atuam no segmento comercial que 
fornecem insumos para a piscicultura, sobretudo a ração, que representa o principal item de 
custeio da atividade. Todas as entrevistadas trabalhavam com revenda de ração, sendo que 
uma comercializada calcário e duas a ureia, e nenhuma medicamentos. O volume de vendas 
de ração das empresas entrevistadas varia entre 30 a 300 t./ano, com média de 125 t./ano. 
Assim, estima-se que o comércio local movimente em torno de 375 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foram identifi cadas as marcas BigSal, Guabi e Nutrak. Os preços 
de ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.1.2.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Mâncio Lima.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 46,00 R$ 47,00 R$ 48,00
32% R$ 55,00 R$ 58,33 R$ 60,00
36% R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
40% R$ 90,00 R$ 95,00 R$ 100,00

Tabela 3.1.2.6 Preço de venda por atacado para pagamento à vista das rações para peixes em Mâncio Lima.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00
32% R$ 53,00 R$ 55,33 R$ 58,00
36% R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00
40% R$ 85,00 R$ 87,50 R$ 90,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 67% dos 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento de 20 a 25% no volume comercializado, dependendo do produto. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam 
a ração nesse município, estão o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda e 
a logística de transporte desde a indústria até o produtor, por causa da distância e más 
condições das estradas.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração
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3.1.2.8 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.1.2.8.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Mâncio Lima, foram entrevistados 3 empreendimentos, sendo um supermercado, um box 
no mercado municipal e uma peixaria. Desses entrevistados, 33% informaram que a venda 
de pescado tem um grau de importância entre 1 e 3 enquanto 67% apontaram importância 
dentre 4 e 6, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, 67% comercializam pescado fresco e 
realizam processamento do pescado no local e 33% trabalham com pescado congelado e 
não fazem processamento. Dos empreendimentos, 67% recebem produtos semanalmente e 
33% mensalmente.
O pescado mais comercializado é o piau, seguido de tambaqui, matrinxã, pacu e pintado. 
Porém em dois empreendimentos, são oferecidos produtos de origem marinha, com menor 
volume. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.1.2.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Mâncio Lima.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
Surubim R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
Piau R$ 9,50 R$ 9,83 R$ 10,00
Matrinxã R$ 9,50 R$ 9,75 R$ 10,00
Pacu R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00

Com relação às preferências do consumidor, 33% dos entrevistados indicaram que a 
presença de espinhas no peixe é um fator que difi culta a venda. A forma mais vendida 
de pescado é inteiro/eviscerado, seguido de corte e inteiro com vísceras. A forma de 
acondicionamento mais usada é a caixa de isopor e 67% dos entrevistados declararam que 
estavam satisfeitos. Os principais fornecedores para os entrevistados são piscicultores 
(67%), seguidos de pescadores (33%). Um terço dos entrevistados informaram que 
adquirem o pescado de fornecedores fi xos, enquanto dois terços, de fornecedores 
esporádicos, sendo todos locais.
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Todos os entrevistados informaram conhecer e vender peixes de criação e, não acreditam que 
exista preconceito dos consumidores com respeito ao peixe dessa origem
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, 67% dos entrevistados acredita que uma 
redução de preço da ordem de 10% possa alavancar o consumo entre 10 a 20%, enquanto 
33% não soube responder a essa pergunta.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados como primeiro o elevado preço dos produtos e a falta de fornecedores, 
seguido por difi culdade na aquisição de gelo.
 Em termos de estratégias, foi citada apenas redução de preços de venda (promoções) 
como a melhor forma de alavancar o comércio.

3.1.2.8.2 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Para conhecer o perfi l de compra de pescados por restaurantes, foram visitados 3 
empreendimentos nesse segmento em Mâncio Lima, porém apenas um servia pescados. O 
sistema utilizado por esse empreendimento é o à la carte, atendendo mensalmente cerca de 
1.100 clientes, sendo que a participação do peixe é em torno de 10%.
Para o entrevistado, não há diferença de preferência de consumo de pescado entre sexos e 
o mesmo não soube informar ao certo a qual classe social pertence a maioria dos clientes.
Os peixes servidos no restaurante são o tambaqui, surubim e pirarucu e a presença de 
espinhas no peixe é considerado fator que prejudica muito a venda aos clientes. As formas 
mais preparadas são frito, assado e grelhado, muitas vezes defi nido pelo peixe servido.
Os preços pagos pelos restaurantes eram de R$ 13,00/kg para peixes inteiros com vísceras, 
R$ 15,00/kg para peixes eviscerados e R$ 20,00/kg para fi lés. A forma de acondicionamento 
usado no transporte é a caixa de isopor, o que satisfaz as necessidades do entrevistado. O 
restaurante normalmente compra de fornecedores diversifi cados e a frequência de compra 
mais comum é a semanal.
O entrevistado declarou que serve peixes de criação e o mesmo acredita que não há 
preconceito por parte dos consumidores em relação aos peixes da piscicultura.
A principal difi culdade apontada no trabalho com peixes é a necessidade de processar o peixe 
no restaurante, o que requer infraestrutura adicional e consome mão de obra especializada.
Para o entrevistado, a demanda de pescado é sensível ao preço e, numa hipotética redução 
em 15% no valor do prato, acredita que poderia aumentar as vendas em 20%
Em termos de estratégias para aumentar o consumo de peixes no restaurante, o entrevistado 
acredita que a redução de preço (promoções) seria a principal forma.
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RODRIGUES ALVES
3.1.3

3.1.3 RODRIGUES ALVES

3.1.3.1 Localização geográfi ca

O município de Rodrigues Alves situa-se na margem direita do rio Juruá, no oeste do estado 
do Acre, a 183 metros de altitude e ocupa uma área de 3.318,5 km².

3.1.3.2 Características do relevo

Em Rodrigues Alves é possível encontrar, segundo dados do IBGE, quatro unidades 
geomorfológicas, conforme pode ser observado no mapa. A caracterização dessas unidades 
geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com vistas às necessidades para o 
desenvolvimento da piscicultura. São elas: Depressão marginal à Serra do Divisor, Superfície 
Tabular de Cruzeiro do Sul, Planaltos residuais da Serra do Divisor e Planície Amazônica.

Figura 3.1.3.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Rodrigues Alves.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

3.1.3.3 Principais vias de acesso

O acesso pode ser feito a partir de Cruzeiro do Sul pela BR-307 até chegar à margem esquerda 
do rio Juruá e atravessar de balsa até a sede municipal ou a partir de Rio Branco Pela BR-364 
chegando ao mesmo ponto. Está distante cerca de 12 quilômetros ao sul de Cruzeiro do Sul 
e a 626 quilômetros de Rio Branco.
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3.1.3.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com as estimativas do IBGE 2018, a população do município é de 18.504 pessoas, 
já os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 14.389 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 4,68 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, 4,315 pessoas viviam na área urbana do município, o que corresponde 
a 29,99% da população, enquanto, 10.074 (70,01%) pessoas viviam em área rural.
Em 2010, a população de Rodrigues Alves era formada por 51,98% (7.479) homens, destes, 
71,4% (5.342) na área rural. A população feminina do município era de 48,02% (6.910), das 
quais, 68,5% (4.732) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 43,01% (6.188 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 53,90% está entre 15 e 64 anos de idade (7.756 pessoas), e, 
apenas 3,09% (445 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.1.3.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Rodrigues Alves.

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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3.1.3.5 Informações socioeconômicas

3.1.3.5.1 Informações gerais

O município de Rodrigues Alves foi responsável pelo 11º maior PIB do estado (R$ 174,2 
milhões) em 2010, porém apresentou o 8º PIB per capta (R$ 11.742,00) do Acre, indicando 
que, proporcionalmente, esse município está muito próximo da média do estado (R$ 
11.074.00) em termos de geração de riqueza.
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
57,18% em 2000 para 58,06% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 8,21% em 2000 para 7,06% em 2010.

Figura 3.1.3.3 Composição da população maior de 18 anos em Rodrigues Alves.
Fonte: Atlas Brasil,2013.

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 46,82% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 11,77% na indústria de 
transformação, 1,15% no setor de construção, 0,24% nos setores de utilidade pública, 3,04% 
no comércio e 30,56% no setor de serviços.
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Tabela 3.1.3.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Rodrigues Alves.

Estado do Acre - Município de Rodrigues Alves
IBGE Setor 2016 2017 Var. 

Abs.
Var. Rel. 

(%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 15 13 -2 -13,33
6 - Serviços 7 11 4 57,14
7 - Administração Pública 635 823 188 29,61
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1 2 1 100
Total 658 849 191 29,03

Fonte: MTE, RAIS 2017

Renda per capta 
A renda per capita média de Rodrigues Alves cresceu 126,52% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 88,55, em 1991, para R$ 130,54, em 2000, e para R$ 200,58, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,40%.
A taxa média anual de crescimento foi de 4,41%, entre 1991 e 2000, e 4,39%, entre 2000 e 2010. 
A proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto 
de 2010), passou de 84,30%, em 1991, para 68,92%, em 2000, e para 60,87%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
De acordo com o último censo do IBGE e informações do Atlas de Desenvolvimento Humano no 
Brasil, em 2010, o IDHM de Rodrigues Alves era 0,567, o que situava esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribuiu 
para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,736, seguida de Renda, com índice de 
0,518, e de Educação, com índice de 0,477
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3.1.3.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados doze produtores que participaram do painel no município de Rodrigues 
Alves, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando 
as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 92% são do sexo masculino e 8% do sexo feminino. Em termos 
de escolaridade do produtor, 17% são analfabetos, 8% são alfabetizados, 42% tem ensino 
fundamental incompleto, 8% têm ensino fundamental completo, 17% têm ensino médio 
completo e 8% ensino superior completo. A escolaridade na família se distribui: 42% têm 
ensino médio completo, 8% ensino superior incompleto e 50% têm superior completo. Esses 
indicadores apontam que nas famílias dos produtores entrevistados, há uma sensível elevação 
no grau de escolaridade dos membros da família em relação ao produtor, normalmente, o 
responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 75% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos e 25% entre 
4 e 6 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, estão 
a atividade agropecuária (83%) e o emprego público (70%), seguidos de negócio próprio na 
zona urbana, reafi rmando a importância da atividade rural como fonte de renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é a familiar para mais de 95% dos entrevistados, 
havendo a participação de diaristas eventuais nas atividades das propriedades. De qualquer 
forma há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
A piscicultura foi apontada como a principais atividade econômica da propriedade por 40% 
dos entrevistados, a bovinocultura para 40%, depois agricultura e avicultura. Sendo assim, 
para todos os entrevistados, a piscicultura é considerada uma atividade economicamente 
importante na propriedade. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a 
principal fonte é recurso da própria de outra atividade (42%), seguido de recurso da própria 
atividade (33%) e fi nanciamento bancário (25%).

3.1.3.6 Informações sobre recursos naturais

Em Rodrigues Alves, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente. 
Argissolos: são os solos que constituem a maior parte do território do município.
Plintossolos: são os solos concentrados na calha do Paraná da Viúva, a sudeste do município.
Vertissolos: estão concentrados no limite oeste do município.
Gleissolos: são solos mais concentrados na calha do rio Azul, a oeste do município.
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Figura 3.1.3.4 Mapa de solos de Rodrigues Alves.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

Figura 3.1.3.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Rodrigues Alves.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.
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Principais corpos hídricos
Bacia do Rio Juruá: compartilhada entre o Brasil e o Peru, especifi camente com o departamento 
de Ucayali e com os estados brasileiros do Acre e Amazonas. A bacia do rio Juruá corta o 
oeste do estado do Acre na direção S – N, tendo como seus principais afl uentes os rios Moa, 
Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, pela margem esquerda, e Valparaíso, Humaitá 
e Tejo, pela margem direita. Com cerca de 3.280 km de extensão, o rio Juruá atravessa o 
Acre e desagua no rio Solimões com declividade média de 11,7 cm a cada quilômetro. Este 
rio é considerado sinuoso e navegável durante 6 a 8 meses, no período das cheias, por 
embarcações de maior porte. Na vazante, apenas as embarcações de pequeno e médio porte 
chegam ao município de Cruzeiro do Sul. Os rios desta bacia são enquadrados como “rios de 
água branca” ou “água barrenta”, resultante da elevada quantidade de material mineral em 
suspensão. A Bacia do Rio Juruá é composta por cursos d’águas perenes e intermitentes.
A pluviosidade mensal nessa bacia oscila de 350 mm em Porto Walter a 200 mm em Mal. 
Thaumaturgo no trimestre mais úmido (fevereiro a abril) e no mais seco (junho a agosto), os 
valores oscilam entre 30 mm em Mal. Thaumaturgo e 83 mm na Serra do Moa. Na escala 
anual, a média de chuva nesta bacia situa-se em torno dos 1.900 mm. Em relação à vazão, 
os dados nas estações fl uviométricas da Bacia do Juruá, demonstram que os valores médios 
mensais não ultrapassam os 2.000 m³/s. No pico de cheia a vazão em Cruzeiro do Sul chega 
a 1951m³/s enquanto no período de seca 200 m³/s. 
O rio Moa é o principal afl uente do rio Juruá, nascendo na região rebaixada na divisa com o 
Peru, corre inicialmente na direção E-NE até a sua Cachoeira Grande, se dirige para NNE até 
alcançar a planície e a Serra da Jaquirana. Então para E, até receber seu maior afl uente, o rio 
Azul, seguindo para SE até sua confl uência no Juruá. O rio Moa tem importância acentuada 
na região não só pela extensão de sua bacia, mas também pela intensa vida econômica, dada 
sua proximidade com a cidade de Cruzeiro do Sul e sua navegabilidade 

3.1.3.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, segundo as informações coletadas durante o painel participativo com 
representantes do setor, embora haja um número signifi cativo de estruturas que foram 
construídas para armazenar água para a dessedentação animal e produção de peixes 
(estimada em cerca de 800), menos de 10% dessas estruturas estão sendo exploradas para 
a piscicultura. Na maioria das propriedades aonde há criação de peixes, estas estão voltadas 
para a subsistência, com um número muito reduzido com fi nalidade comercial. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.
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3.1.3.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 92% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), mas apenas 16% afi rmaram estarem regulares com o licenciamento ambiental da 
piscicultura. Dentre os principais motivos para a não regularização estão a difi culdade em 
reunir a documentação necessária e a falta de conhecimento sobre a necessidade da licença. 
Em termos de acesso à propriedade, 13% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
58% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso e outros 25% mencionaram fi car sem 
acesso nessa época do ano.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade 
tinha 3 anos, o mais experiente com 15 anos, tendo como média 7 anos de experiência, 
indicando que, embora alguns sejam relativamente novos na atividade, há produtores 
experientes no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 75% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 50% possuem depósito de insumos (67% de madeira e 
os demais de alvenaria ou misto), sendo 33% destes exclusivo para ração e 67% compartilhado 
com outros insumos. As principais fontes de água são nascentes e igarapés, seguidos de 
armazenamento de água chuva.
As principais espécies produzidas com maior frequência são tambaqui e piau, depois a 
pirapitinga e o matrinxã. Dentre os entrevistados, 90% declararam que usam a ração extrusada 
como fonte principal de alimento, mas 25% declararam que complementam a alimentação 
com outros itens (milho, mandioca/macaxeira, frutas, etc.) fornecido. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 100 a 4.000 kg.
O volume de comercialização variou entre 30 e 4.000 kg. O preço mínimo de comercialização 
foi de R$ 8,00/kg, o máximo de R$ 12,00 e a média de R$ 10,20. O peso médio de venda mais 
frequente do tambaqui variou entre 2,0 e 3,0 kg, do matrinxã 1,0 kg e do piau foi de 1,5 kg.
A principal via de comercialização foi por meio da venda em feiras e mercados (90% 
dos entrevistados). 
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 25% dos entrevistados declararam que 
utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel ou informatizado. Dentre os entrevistados, 
nenhum realizada cálculo dos índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas 8% recebem ou já 
receberam, sendo o Governo do Estado a entidade promotora, tendo os produtores declarado 
insatisfação quanto às ações realizadas.
Em termos de capacitação, 25% dos entrevistados declararam ter participado de palestras e 
33% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas por 
ONG quanto às palestras e o SEBRAE em cursos.
Dentre as difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento foi apontada 
como a principal (75% dos entrevistados), seguido por falta de recursos fi nanceiros (25%). A 
falta de recursos fi nanceiros também foi apontada como a segunda principal difi culdade por 
67% dos produtores entrevistados. 
No bloco cooperação e governança, 70% dos entrevistados participam de associação e 10% 
de cooperativa de produtores e 20% nunca participaram dessas organizações.
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3.1.3.7.2 Propriedade modal

Em Rodrigues Alves, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 10 hectares de 
área total com 0,9 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de açudes, sem 
aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e 
tem como área individual mais frequente 0,3 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 3 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são peixes redondos, sobretudo 
tambaqui e pirapitinga. Outras espécies como piau, curimatã aparecem em menor 
proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita em fase única, 
ou seja, os animais são povoados diretamente nas estruturas de engorda, sem passar por 
fase de recria e repicagem.
Essa propriedade tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte e uma roçadeira 
a gasolina para a limpeza periódica da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.

3.1.3.7.3 Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo, com a produção de tambaqui e pirapitinga, 
sendo similar para ambas as espécies, tanto em termos de parâmetros técnicos como 
econômicos, considerando, que normalmente na produção modal não se utiliza espécie 
secundária, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui/pirapitinga
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui e pirapitinga em Rodrigues Alves, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.1.3.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Rodrigues Alves.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,9 ha
Número de animais povoados por ciclo 1.500
Porte dos juvenis povoados 4 a 6 cm
Taxa de sobrevivência 75%
Peso médio de venda 2,0 kg
Ciclo de produção 540 dias
Biomassa produzida por ciclo 2.250 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,91
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Tabela 3.1.3.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Rodrigues Alves.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 1.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 65.000,00
Automóvel utilitário pequeno porte (ocupação de 15%) R$ 35.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 50%) R$ 1.700,00
Milheiro de juvenis de Tambaqui/pirapitinga R$ 250,00
Ração 42% PB 2 a 3 mm (kg) – (consumo 5%) R$ 5,20
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 2,88
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 85%) R$ 2,60
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Custo de diarista (8 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,28
Valor de venda do tambaqui/pirapitinga (kg) – atacado (5%) R$ 7,50
Valor de venda do tambaqui/pirapitinga (kg) – varejo (95%) R$ 12,00

Tabela 3.1.3.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui/pirapitinga em Rodrigues Alves.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 26.493,75
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 16.197,57
Custo Operacional Total (COT) R$ 19.345,17
Custo Total (CT) R$ 19.583,67
Margem bruta R$ 10.296,18
Margem líquida R$ 7.148,58
Lucro R$ 6.910,08
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Figura 3.1.3.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui/pirapitinga em Rodrigues Alves.

Os resultados indicam que a produção do tambaqui/pirapitinga é lucrativa, deixando uma 
margem de lucro sobre a venda de 26%. Sendo o COE, representativo dos desembolsos 
para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda 
deve ser de, no mínimo R$ 7,20/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a 
depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 
8,60/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo 
uso da terra, o valor de venda deve ser, no mínimo, R$ 8,70/kg. Considerando o atual valor 
de venda ponderada de R$ 11,78/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,38 toneladas por ciclo, ou seja, 
61,3% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 1,64 toneladas, o que representa 72,8% 
do atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 1,66 toneladas, ou seja, 
a 73,8% das atuais 2,25 toneladas.

3.1.3.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

No município de Rodrigues Alves foram visitados dois pequenos comércios que revendiam 
alguns insumos agropecuários, mas ambos ofertavam ração para peixes a granel (venda 
por quilo) e o movimento de vendas era insignifi cante. E, pelas informações levantadas, os 
produtores adquirem a ração em Cruzeiro do Sul.
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3.1.3.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.1.3.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Rodrigues Alves, não há pontos fi xos de comercialização de pescados. Os supermercados 
visitados também não trabalham com pescados.

1.1.1.0.2 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Para conhecer o perfi l de compra de pescados por restaurantes, foram visitados 2 
empreendimentos nesse segmento em Rodrigues Alves, porém apenas um servia pescados. 
O sistema utilizado por esse empreendimento é o à la carte, atendendo mensalmente cerca 
de 250 clientes, sendo que o entrevistado não soube informar qual a participação do peixe 
nessas refeições.
Para o entrevistado, não há diferença de preferência de consumo de pescado entre sexos e 
a maioria dos clientes pertencem à classe social B.
O peixe servido no restaurante é o tambaqui e a presença de espinhas no peixe é considerado 
fator que prejudica a venda aos clientes e a forma de preparo é o frito.
Os preços pagos pelos restaurantes eram de R$ 13,00/kg para peixes inteiros com vísceras, 
R$ 15,00/kg para peixes eviscerados e R$ 20,00/kg para fi lés. A forma de acondicionamento 
usado no transporte é a caixa de isopor, o que satisfaz as necessidades do entrevistado. O 
restaurante normalmente compra de fornecedores diversifi cados e a frequência de compra 
mais comum é a semanal.
O entrevistado declarou que serve peixes de criação e o mesmo acredita que não há 
preconceito por parte dos consumidores em relação aos peixes da piscicultura.
A principal difi culdade apontada no trabalho com peixes é a necessidade de processar o peixe 
no restaurante, o que requer infraestrutura adicional e consome mão de obra especializada.
Para o entrevistado, a demanda de pescado é sensível ao preço e, numa hipotética redução 
em 10% no valor do prato, poderia aumentar as vendas em 30%
Em termos de estratégias para aumentar o consumo de peixes no restaurante, o entrevistado 
acredita que a redução de preço (promoções) seria a principal forma.

1.1.1.1.1 * 3.1.3.9.2
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3.1.4 MARECHAL THAUMATURGO

3.1.4.1 Localização geográfi ca

Sua sede está situada na margem esquerda do rio Juruá. Seus limites territoriais são os 
municípios de Porto Walter, Jordão, Tarauacá e a República do Peru.

3.1.4.2 Características do relevo

Segundo os dados do ZEE (2006) e IBGE (2010), Marechal Thaumaturgo está dividido em 
três unidades geomorfológicas, conforme pode ser observado no mapa. A caracterização 
dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com vistas às 
necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: Depressão do Juruá-Iaco, 
Depressão Marginal à Serra do Divisor e Planície Amazônica.

Figura 3.1.4.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Marechal Thaumaturgo.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

MARECHAL THAUMATURGO
3.1.4
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3.1.4.3 Principais vias de acesso

O rio Juruá é a principal conexão, sobretudo com Cruzeiro do Sul, mas também com Porto 
Walter e Rodrigues Alves. Há um signifi cativo deslocamento aéreo deste município de e para 
Cruzeiro do Sul, realizados por empresas locais em aviões de pequeno porte que levam cerca 
de 45 minutos, uma vez que a cidade conta com um aeródromo.

3.1.4.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), a população do município é de 18.430 pessoas, 
já os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 14.227 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 1,74 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, 3.969 pessoas viviam na área urbana do município, o que corresponde 
a 27,90% da população, enquanto, 10.258 (72,10%) pessoas viviam em área rural.
Em 2010, a população de Marechal Thaumaturgo era formada por 52,46% (7.463) homens, 
destes, 73,0% (5.451) na área rural. A população feminina do município era de 47,54% (6.764), 
das quais, 71,1% (4.807) na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 47,21% (6.716 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 50,57% está entre 15 e 64 anos de idade (7.195 pessoas), e, 
apenas 2,22% (316 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.1.4.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Marechal Thaumaturgo.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010
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3.1.4.5 Informações socioeconômicas

3.1.4.5.1 Informações gerais

O município de Marechal Thaumaturgo foi responsável pelo 17º PIB do estado (R$ 112,3 
milhões) em 2010, porém apresentou o 21º PIB per capta (R$ 7.651,00) do Acre, indicando 
que, proporcionalmente, esse município tem uma baixa geração de riqueza em comparação 
à média do estado (R$ 11.074,00).
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 44,04% em 2000 
para 68,08% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual 
da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 16,95% em 
2000 para 4,99% em 2010.

Figura 3.1.4.3 Composição da população maior de 18 anos em Marechal Thaumaturgo.
Fonte: Atlas Brasil, 2013.
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 54,11% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,71% na indústria de 
transformação, 1,48% no setor de construção, 1,45% nos setores de utilidade pública, 3,10% 
no comércio e 30,71% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), os setores que 
mais empregaram em Marechal Thaumaturgo foram a Administração Pública, o comércio, 
serviços, agropecuária.

Tabela 3.1.4.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Marechal Thaumaturgo.

Estado do Acre - Município de Marechal Thaumaturgo

IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)

1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 3 0 -3 -100
5 - Comércio 40 54 14 35
6 - Serviços 3 2 -1 -33,33
7 - Administração Pública 756 1.231 475 62,83
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1 1 0 0
Total 803 1.288 485 60,4

Fonte: MTE, RAIS 2017

Renda per capta 
A renda per capita média de Marechal Thaumaturgo cresceu 107,37% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 75,84, em 1991, para R$ 93,59, em 2000, e para R$ 157,27, em 
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,91%. 
A taxa média anual de crescimento foi de 2,36%, entre 1991 e 2000, e 5,33%, entre 2000 e 
2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 
140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 88,53%, em 1991, para 80,57%, em 2000, 
e para 63,82%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Marechal Thaumaturgo era 
0,501, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo 
(IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 
Longevidade, com índice de 0,726, seguida de Renda, com índice de 0,479, e de Educação, 
com índice de 0,361.



92 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.1.4.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados dezoito produtores que participaram do painel no município de Marechal 
Thaumaturgo, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como 
validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 83% são do sexo masculino e 17% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 22% são analfabetos, 5,5% são alfabetizados, 17% têm ensino 
fundamental incompleto, 17% ensino fundamental completo, 11% ensino médio completo, 
5,5% ensino superior incompleto e 22% ensino superior completo. A escolaridade na família se 
distribui: 5,5% analfabetos, 11% são alfabetizados, 22% têm o ensino fundamental incompleto, 
5,5% o ensino fundamento completo, 11% o ensino médio completo, 5,5% o ensino superior 
incompleto e 39,5% ensino superior completo. Esses indicadores apontam que nas famílias 
dos produtores entrevistados, há uma sensível elevação no grau de escolaridade dos membros 
da família em relação ao produtor, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 22% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 1 
salário mínimo, 61% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 5,5% entre 4 e 
6 salários mínimos, 5,5% entre 6 e 8 salários mínimos e 5,5% acima de 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi 
a mais frequente para 72% dos entrevistados, seguido de emprego público (33%) e trabalho 
avulso (22%), reafi rmando a importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com eventuais diaristas. De qualquer 
forma, há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, a bovinocultura foi apontada como a principais atividade econômica da 
propriedade por 67% dos entrevistados, sendo a piscicultura a principal atividade para 28% 
das propriedades, e a segunda atividade mais importante para 56% dos entrevistados. 
A piscicultura é considerada uma atividade economicamente importante em 67% das 
propriedades dos entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a 
principal fonte é recurso próprio, sendo 50% da própria atividade e 50% de outras atividades.

3.1.4.6 Informações sobre recursos naturais

Em Marechal Thaumaturgo, os tipos de solos encontrados, caracterizados anteriormente no 
presente documento, são:
Argissolos: solos predominantes na região noroeste e extremo oeste do município.
Cambissolos: solos presentes em pequenas manchas isoladas no extremo sudeste e 
nordeste do município.
Gleissolos: solos encontrados na calha dos rios Arara e Tejo.
Luvissolos: solos que predominam no município, cobrindo a maior parte do território.
Neossolos: solos predominantes ao longo da calha do rio Juruá no município.
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Figura 3.1.4.4 Mapa de solos de Marechal Thaumaturgo.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

Figura 3.1.4.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Marechal Thaumaturgo.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Bacia do Rio Juruá: compartilhada entre o Brasil e o Peru, especifi camente com o departamento 
de Ucayali e com os estados brasileiros do Acre e Amazonas. A bacia do rio Juruá corta o 
oeste do estado do Acre na direção S – N, tendo como seus principais afl uentes os rios Moa, 
Juruá Mirim, Paraná dos Moura, Ouro Preto, pela margem esquerda, e Valparaíso, Humaitá 
e Tejo, pela margem direita. Com cerca de 3.280 km de extensão, o rio Juruá atravessa o 
Acre e desagua no rio Solimões com declividade média de 11,7 cm a cada quilômetro. Este 
rio é considerado sinuoso e navegável durante 6 a 8 meses, no período das cheias, por 
embarcações de maior porte. Na vazante, apenas as embarcações de pequeno e médio porte 
chegam ao município de Cruzeiro do Sul. Os rios desta bacia são enquadrados como “rios 
de água branca” ou “água barrenta”, resultante da elevada quantidade de material mineral 
em suspensão. A Bacia do Rio Juruá é composta por cursos d’águas perenes e intermitentes.
A pluviosidade mensal nessa bacia oscila de 350 mm em Porto Walter a 200 mm em Mal. 
Thaumaturgo no trimestre mais úmido (fevereiro a abril) e no mais seco (junho a agosto), os 
valores oscilam entre 30 mm em Mal. Thaumaturgo e 83 mm na Serra do Moa. Na escala 
anual, a média de chuva nesta bacia situa-se em torno dos 1.900 mm. Em relação à vazão, 
os dados nas estações fl uviométricas da Bacia do Juruá, demonstram que os valores médios 
mensais não ultrapassam os 2.000 m³/s. No pico de cheia a vazão em Cruzeiro do Sul chega 
a 1.951 m³/s enquanto no período de seca 200 m³/s. 
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (16/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio Juruá 
apresenta condições favoráveis como fonte de água para piscicultura, apenas com a ressalva 
da elevada turbidez mineral em parte do ano. A seguir são apresentados os resultados da 
medição realizada a partir de amostra de água coletada em Marechal Thaumaturgo. 

Tabela 3.1.4.2 Resultados da análise de água do rio Juruá em Marechal Thaumaturgo.

Parâmetro Valor medido
pH 7,5
Alcalinidade total 114 mg/L CaCO3

Dureza total 96 mg/L CaCO3

3.1.4.7 Caracterização da piscicultura

Neste município a piscicultura é explorada de forma bastante incipiente, por um número 
pequeno de produtores. Por conta da difi culdade de logística e o alto custo de transporte de 
insumos, a grande maioria dos produtores foca sua produção no curimatã em associação 
com o tambaqui e/ou piau, sendo a primeira espécie produzida à base de alimento 
natural, dispensando em grande parte o uso de ração. Por outro lado, nesse sistema a 
produtividade é baixa e, em muitos casos, o resultado é pouco satisfatório. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor 
e técnicos que atuam no município.



95Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.1.4.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, apenas 22% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e apenas 5,5% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental 
da piscicultura, embora praticamente todos tenham declarado ter interesse em regularizar. Os 
principais motivos para a falta de regularização é o desconhecimento sobre a importância do 
tema e sobre os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 39% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
56% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso e outros 5% mencionaram fi car sem 
acesso nessa época do ano.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 1 
ano, o mais experiente com 20 anos, tendo como média 7 anos de experiência, indicando que 
a experiência é bastante variada entre os produtores.
Com relação à infraestrutura de produção, 50% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 44% possuem depósito de insumos (89% de madeira e 
11% de alvenaria), sendo 10% destes exclusivo para ração e 90% compartilhado com outros 
insumos. A principal fonte de água é pelo armazenamento de água de chuva, seguido por 
nascentes e igarapés.
As principais espécies produzidas são o curimatã, associado com tambaqui ou piau. A 
maioria dos entrevistados (60%) declararam que usam alimentos alternativos isolados ou em 
associação com a ração extrusada (78%) como fonte de alimento. A produção no último ano, 
entre os entrevistados, variou de 200 kg a 20,0 toneladas.
O volume de comercialização variou entre 100 kg e 3,0 toneladas. O preço mínimo de 
comercialização foi de R$ 10,00/kg, o máximo de R$ 15,00 e a média de R$ 10,53/kg. O peso 
médio de venda mais frequente do curimatã variou entre 1m0 e 2,0 kg, enquanto o tambaqui 
variou entre 2,0 e 5,0 kg, e do piau de 0,8 e 1,5 kg. A principal via de comercialização foi ao 
consumidor fi nal por meio de mercados/feiras.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 33% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os 
comprovantes fi scais para posterior contabilização. Dentre os entrevistados, apenas 11% 
declararam que calculam pelo menos o ganho de peso dos peixes, mas a maioria não calcula 
nenhum índice de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas 44% recebem ou 
já receberam, sendo a prefeitura e o governo estadual as principais instituições promotoras, 
mas o nível de insatisfação foi de 89% entre os produtores entrevistados.
Em termos de capacitação, 22% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e 28% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas 
pelo SEBRAE e SENAR.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento 
foi apontada com a principal (56% dos entrevistados), seguido da difi culdade pela falta de 
recursos fi nanceiros. 
No bloco cooperação e governança, 17% dos entrevistados participam de associação, 
enquanto 28% de cooperativa de produtores, 11% já participaram de associação, mas não 
participam mais e 28% nunca participaram dessas organizações.
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3.1.4.7.2  Propriedade modal

Em Marechal Thaumaturgo, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 
hectares de área total com 3.000 m2 de área alagada, sendo o sistema de produção típico 
para engorda o viveiro escavado, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre 
principalmente no período chuvoso. Os viveiros têm tipicamente área de 1.500 m2. Sendo 
assim, a piscicultura modal possui 2 unidades de produção.
As espécies que compõem a produção nesse município são curimatã (50%), tambaqui (30%), 
piau (15%) e matrinxã (5%). A produção normalmente é feita em fase única, ou seja, os 
juvenis são povoados diretamente na unidade de engorda.
Sendo a maioria das propriedades acessadas via fl uvial, tipicamente elas contam com uma 
embarcação de pequeno porte com motor, um depósito compartilhado para insumos (ração, 
fertilizantes, etc.) e uma roçadeira a gasolina para a limpeza periódica da área de produção, 
não apenas para a piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.
Em termos de insumos, os produtores tipicamente fornecem, além da ração, produtos como 
milho em grãos ou mandioca/macaxeira da própria produção. 

3.1.4.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo, com a produção de tambaqui associado 
com o curimatã, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã 
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção 
de curimatã com tambaqui em Marechal Thaumaturgo, com base nas informações do 
painel participativo.



97Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Tabela 3.1.4.3. Premissas técnicas da produção de tambaqui/curimatã em Marechal Thaumaturgo.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,3 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 500
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 500
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 5 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 65%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 0,9 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 700 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 290 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,41

Tabela 3.1.4.4. Premissas econômicas da produção de tambaqui/curimatã em Marechal Thaumaturgo.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 2.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 55.000,00
Valor do depósito de insumos (ocupação de 50%) R$ 6.000,00
Embarcação de pequeno porte com motor (ocupação de 15%) R$ 5.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 30%) R$ 2.700,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 250,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 2%) R$ 4,80
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 4%) R$ 4,10
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 56%) R$ 2,70
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 38%) R$ 2,40
Pró-labore mensal (ocupação 15%) R$ 149,70
Custo de diarista (12 diárias/ciclo) R$ 50,00
Gasolina (L) R$ 6,70
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (100%) R$ 12,00
Valor de venda do curimatã (kg) – varejo (100%) R$ 14,00
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Tabela 3.1.4.5. Resultados econômicos da produção de tambaqui/curimatã em Marechal Thaumaturgo.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 12.495,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 6.756,65
Custo Operacional Total (COT) R$ 9.253,05
Custo Total (CT) R$ 9.352,05
Margem bruta R$ 5.738,35
Margem líquida R$ 3.241,95
Lucro R$ 3.142,95

Figura 3.1.4.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui/curimatã em Marechal Thaumaturgo.

Os resultados indicam que a produção do tambaqui em associação com o curimatã 
é lucrativa, deixando uma margem de lucro sobre a venda de 25%. Sendo o COE 
representativo dos desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir 
esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo R$ 6,81/kg. Já para remunerar a 
mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário 
um valor mínimo de venda de R$ 9,32/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido 
na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 
9,42/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de R$ 12,59/kg, pode-se afi rmar 
que a atividade ao nível do produtor modal é rentável.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 540 kg por ciclo, ou seja, 54,5% 
da atual produção. Para cobrir o COT é de 730 kg, o que representa 73,7% do atual nível de 
produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 740 kg, ou seja, a 74,7% dos atuais 990 kg.
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3.1.4.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

No município de Marechal Thaumaturgo não há empresas do setor de revenda de insumos 
agropecuários. E, pelas informações levantadas, os produtores adquirem a ração em 
Cruzeiro do Sul.

3.1.4.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.1.4.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Marechal Thaumaturgo, não havia empreendimentos que comercializam pescados 
regularmente no período do levantamento in loco. Os supermercados visitados também não 
trabalham com venda de pescados.
Neste município, existe um local próximo à escadaria que dá acesso às embarcações 
atracadas na margem do rio onde eventualmente produtores trazem seus produtos para 
venda direta ao consumidor fi nal. Durante o período da visita ao município, não foi visto 
nenhuma venda de pescados neste local.

1.1.1.0.3 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

No município de Marechal Thaumaturgo não foi identifi cado nenhum restaurante que servisse 
pescado regularmente.  

1.1.1.1.1 * 3.1.4.9.1

1.1.1.1.1 * 3.1.4.9.2



100 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.1.5 PORTO WALTER

3.1.5.1 Localização geográfi ca

Localizado a oeste do estado do Acre, com sede situada às margens do rio Juruá, limita-se ao 
norte com o município de Cruzeiro do Sul, ao sul com o município de Marechal Thaumaturgo 
e ao leste com o município de Tarauacá a oeste com o Peru. Porto Walter fi ca a 743 km da 
capital Rio Branco em linha reta.

3.1.5.2 Características do relevo

No município de Porto Walter, segundo dados do IBGE (2010) e ZEE (2006), são encontradas 
três unidades geomorfológicas, conforme pode ser observado no mapa. A caracterização 
dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com vistas às 
necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: Depressão do Juruá-Iaco, 
Depressão Marginal à Serra do Divisor e Planície Amazônica.

Figura 3.1.5.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Porto Walter.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

PORTO WALTER
3.1.5
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3.1.5.3 Principais vias de acesso

A partir de Cruzeiro do Sul, o percurso pode ser feito via fl uvial por meio de barco rápido 
em viagem com cerca de 5 horas de duração. Além do transporte fl uvial, o município pode 
ser acessado por via aérea em aeronaves de pequeno porte, viagem que leva cerca de 30 
minutos, uma vez que a cidade conta com aeródromo.

3.1.5.4 Informações sobre demografi a

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), a população do município é de 11.720 pessoas, 
já os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 9.176 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 1,42 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, 3.323 pessoas viviam na área urbana do município, o que corresponde 
a 36,21% da população, enquanto, 5.853 (63,79%) pessoas viviam em área rural.
Em 2010, a população de Porto Walter era formada por 52,24% (4.794) homens, destes, 
65,0% (3.116) na área rural. A população feminina do município era de 47,76% (4.382), das 
quais, 62,4% (2.737) vivem na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 49,11% (4.506 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 48,49% está entre 15 e 64 anos de idade (4.449 pessoas), e, 
apenas 2,41% (221 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.1.5.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Porto Walter.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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3.1.5.5 Informações socioeconômicas

3.1.5.5.1 Informações gerais

O município de Porto Walter foi responsável pelo 18º PIB do estado (R$ 76,3 milhões) 
em 2010 e apresentou o 19º PIB per capta (R$ 8.074,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município tem uma baixa geração de riqueza em comparação à 
média do estado (R$ 11.074,00).
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 68,13% 
em 2000 para 71,71% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou de 
0,61% em 2000 para 2,94% em 2010.

Figura 3.1.5.3 Composição da população maior de 18 anos em Porto Walter.
Fonte: Atlas Brasil,2013



103Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 60,11% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 2,44% na indústria de 
transformação, 1,31% no setor de construção, 1,33% nos setores de utilidade pública, 3,83% 
no comércio e 27,69% no setor de serviços.

Tabela 3.1.5.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Porto Walter.

Estado do Acre - Município de Porto Walter
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 11 10 -1 -9,09
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 38 28 -10 -26,32
6 - Serviços 8 7 -1 -12,5
7 - Administração Pública 579 565 -14 -2,42
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 2 2 0 0
Total 638 612 -26 -4,08

Fonte: MTE, RAIS 2017

Renda per capta 
A renda per capita média de Porto Walter cresceu 181,68% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 72,49, em 1991, para R$ 134,95, em 2000, e para R$ 204,19, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,60%. 
A taxa média anual de crescimento foi de 7,15%, entre 1991 e 2000, e 4,23%, entre 2000 e 
2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 
140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 89,57%, em 1991, para 67,31%, em 2000, 
e para 53,25%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Porto Walter era 0,532, em 2010, 
o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 
0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 
de 0,726, seguida de Renda, com índice de 0,521, e de Educação, com índice de 0,397
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3.1.5.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados dez produtores que participaram do painel no município de Porto Walter, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, todos eram do sexo masculino. Em termos de escolaridade do 
produtor, 10% são alfabetizados, 10% têm ensino fundamental incompleto, 50% ensino 
fundamental completo e 30% ensino médio completo. A escolaridade na família se distribui: 
12,5% têm o ensino fundamental incompleto, 37,5% o ensino médio completo e 50% ensino 
superior completo. Esses indicadores apontam que nas famílias dos produtores entrevistados, 
há uma sensível elevação no grau de escolaridade dos membros da família em relação ao 
produtor, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 70% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, e 30% entre 
4 e 6 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a 
atividade agropecuária foi a mais frequente para 80% dos entrevistados, seguido de emprego 
público (60%), reafi rmando a importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com mensalista em 10% dos 
entrevistados e eventuais diaristas. De qualquer forma, há, em todos os empreendimentos, 
alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, a piscicultura e a bovinocultura dividem a primeira posição como principal 
atividade econômica da propriedade dos entrevistados, sendo a agricultura e avicultura 
atividades secundárias em 20% das propriedades. A piscicultura é considerada uma atividade 
economicamente importante em 70% das propriedades dos entrevistados. Em termos de 
fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso próprio, sendo 60% de 
outras atividades, 30% da própria atividade e 10% de outras fontes.

3.1.5.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Porto Walter, os tipos de solos encontrados, caracterizados anteriormente no 
presente documento, são:
Argissolos: são os solos predominantes na área do município, cobrindo grande parte do 
território.
Gleissolos: são os solos que ocorrem na calha do rio Humaitá ao sudeste do município, do rio 
Ouro Preto no centro-oeste e dos igarapés Grande, Natal e Comprido.
Cambissolos: são solos que aparecem a leste do território do município em uma mancha contínua.
Neossolos: são os solos que ocorrem ao longo da calha do rio Juruá.
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Figura 3.1.5.4 Mapa de solos de Porto Walter.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.1.5.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Porto Walter.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
A bacia do Rio Juruá, composta pelo rio Juruá e os afl uentes que cortam o município, 
representa os principais corpos hídricos deste município. Sua caracterização foi apresentada 
anteriormente neste capítulo na descrição para o município de Marechal Thaumaturgo.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (18/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio Juruá 
apresenta condições favoráveis como fonte de água para piscicultura, apenas com a ressalva 
da elevada turbidez mineral em parte do ano. A seguir são apresentados os resultados da 
medição realizada a partir de amostra de água coletada em Porto Walter. 

Tabela 3.1.5.2 Resultados da análise de água do rio Juruá em Porto Walter.

Parâmetro Valor medido
pH 7,0
Alcalinidade total 102 mg/L CaCO3

Dureza total 87 mg/L CaCO3

3.1.5.7 Caracterização da piscicultura

Neste município a piscicultura é explorada de forma bastante incipiente, por um número 
pequeno de produtores. Por conta da difi culdade de logística e o alto custo de transporte de 
insumos, a grande maioria dos produtores foca sua produção no curimatã em associação 
com o piau ou matrinxã, sendo a primeira espécie produzida à base de alimento natural, 
dispensando em grande parte o uso de ração. Por outro lado, nesse sistema a produtividade 
é baixa e, em muitos casos, o resultado é pouco satisfatório. Nesta seção, é apresentada 
uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o 
levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como 
modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.

3.1.5.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, apenas 80% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), mas apenas 10% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da 
piscicultura, embora praticamente todos tenham declarado ter interesse em regularizar. Os 
principais motivos para a falta de regularização é o desconhecimento sobre a importância do 
tema e sobre os procedimentos para realizar o processo.
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Em termos de acesso à propriedade, 10% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
90% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 2 
anos, o mais experiente com 15 anos, tendo como média 6 anos de experiência, indicando 
que o nível de experiência é bastante variado entre os produtores.
Com relação à infraestrutura de produção, 70% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 30% possuem depósito de insumos de madeira, sendo 
67% destes exclusivo para ração e 33% compartilhado com outros insumos. A principal fonte 
de água para 70% dos entrevistados é pelo armazenamento de água de chuva, seguido por 
igarapés e nascentes.
As principais espécies produzidas são o curimatã, associado com tambaqui ou piau. A 
maioria dos entrevistados (70%) declarou que usa ração como principal alimentos, mas 30% 
declararam usar alimentos alternativos. A produção no último ano, entre os entrevistados, 
variou de 300 a 2.500 kg.
O volume de comercialização variou entre 300 e 2.500 kg. O preço mínimo de comercialização 
foi de R$ 10,00/kg, o máximo de R$ 15,00 e a média de R$ 12,00/kg. O peso médio de venda 
mais frequente do curimatã foi de 1,5 kg, enquanto o tambaqui variou entre 2,0 e 2,5 kg, e do 
piau de 0,8 e 1,5 kg. A principal via de comercialização foi ao consumidor fi nal por meio de 
mercados/feiras e secundariamente para supermercados locais.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 50% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os 
comprovantes fi scais para posterior contabilização. Dentre os entrevistados, apenas 10% 
declararam que calculam pelo menos o ganho de peso dos peixes, mas a maioria não calcula 
nenhum índice de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 70% recebem ou já 
receberam, sendo a prefeitura e o governo estadual as principais instituições promotoras, 
mas o nível de satisfação foi de 60% entre os produtores entrevistados.
Em termos de capacitação, 50% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e 30% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas 
pelo SEBRAE e prefeitura.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento 
foi apontada com a principal (80% dos entrevistados), seguido da difi culdade pela falta de 
recursos fi nanceiros (70% dos entrevistados). 
No bloco cooperação e governança, 20% dos entrevistados participam de associação, 
enquanto 30% de cooperativa de produtores, 10% já participaram de associação, mas não 
participam mais e 60% nunca participaram dessas organizações.
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3.1.5.7.2  Propriedade modal

Em Porto Walter, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 80 hectares de área 
total com 1 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de viveiros, sem aeração 
artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e tem 
como área individual mais frequente 0,33 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o curimatã, seguido pelo piau e 
o matrinxã. A maioria da produção de peixes é feita em duas fases, onde os animais são 
povoados na recria que tipicamente dura 60 dias e depois são transferidos para as estruturas 
de engorda por mais 240 dias.
Essa propriedade tipicamente conta com uma motocicleta e uma roçadeira a gasolina para a 
limpeza periódica da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.

 Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção será apresentado o modelo de avaliação de custos, com a produção de piau 
com curimatã, considerados em associação com uma taxa de 40% de curimatã como 
espécie secundária.

Premissas e resultados da produção do piau
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
piau em associação com o curimatã, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.1.5.3. Premissas técnicas da produção de piau e curimatã em açudes em Porto Walter.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1 ha
Número de animais povoados por ciclo (piau) 2.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.000
Porte dos juvenis povoados (piau) 6 a 8 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 5 a 6 cm
Taxa de sobrevivência (piau) 75%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 65%
Peso médio de venda (piau) 1,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 0,9 kg
Ciclo de produção 300 dias
Biomassa produzida por ciclo (piau) 1.520 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 590 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,36



109Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Tabela 3.1.5.4. Premissas econômicas da produção de piau e curimatã em açudes em Porto Walter.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 100,00
Construção de açudes por hectare R$ 55.000,00
Motocicleta (ocupação de 30%) R$ 5.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 25%) R$ 800,00
Milheiro de juvenis de piau R$ 800,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 500,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 6%) R$ 4,24
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 3,04
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 14%) R$ 2,84
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 70%) R$ 2,14
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 199,60
Custo de diarista (8 diárias/ciclo) R$ 50,00
Gasolina (L) R$ 7,00
Valor de venda do piau (kg) – varejo (100%) R$ 14,00
Valor de venda do curimatã (kg) – varejo (100%) R$ 12,00

Tabela 3.1.5.5. Resultados econômicos da produção de piau em associação com o curimatã em 
açudes em Porto Walter.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 28.300,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 13.157,70
Custo Operacional Total (COT) R$ 17.367,90
Custo Total (CT) R$ 17.422,35
Margem bruta R$ 15.142,30
Margem líquida R$ 10.932,10
Lucro R$ 10.877,65
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Figura 3.1.5.6 Composição de custos e margens da produção de piau como espécie principal em Porto Walter.

Os resultados indicam que a produção do piau é lucrativa, deixando uma margem de lucro 
sobre a venda de 38%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de 
insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 6,25/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 8,25/kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de 
venda deve ser no mínimo R$ 8,28/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de 
R$ 13,44/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 0,98 toneladas por ciclo, ou seja, 
46% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 1,29 toneladas, o que representa 61% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 1,30 toneladas, ou seja, a 
62% das atuais 2,11 toneladas.
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3.1.5.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

No município de Porto Walter não havia empresas do setor de revenda de insumos 
agropecuários no período do levantamento in loco. E, pelas informações levantadas, os 
produtores adquirem a ração em Cruzeiro do Sul.

3.1.5.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.1.5.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Porto Walter, não há empreendimentos que comercializam pescados regularmente. Os 
supermercados visitados também não trabalham com venda de pescados.
Neste município, existe um local próximo à escadaria que dá acesso às embarcações atracadas 
na margem do rio onde eventualmente produtores trazem seus produtos para venda direta ao 
consumidor fi nal. Durante o período da visita ao município, não foi visto nenhuma venda de 
pescados neste local.

1.1.1.0.4 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

No município de Porto Walter não foi identificado nenhum restaurante que servisse 
pescado regularmente.

1.1.1.1.1 * 3.1.5.9.1

1.1.1.1.1 * 3.1.5.9.2
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3.2 REGIONAL DE TARAUACÁ-ENVIRA

A regional de Tarauacá-Envira está localizada na região centro-oeste do estado do Acre e é 
composta por 3 municípios, Feijó, Tarauacá e Jordão. Nesta regional estão o maior (Feijó) 
e o terceiro maior (Tarauacá) municípios em extensão territorial do estado. Esta regional, 
segundo os últimos dados ofi ciais publicados pelo IBGE (2010), é responsável por cerca de 
7,4% do PIB do estado, o equivalente a R$ 650 milhões.
Em termos de relevo, são encontrados, segundo dados do IBGE, três unidades geomorfológicas, 
sendo que a Depressão Juruá-Iaco ocupa grande parte da área dessa regional. A seguir é 
apresentada uma caracterização geral de cada uma das principais unidades geomorfológicas 
e comentada do ponto de vista das vantagens e desvantagens para a instalação de 
empreendimentos de piscicultura em sistemas de viveiros escavados e açudes.

Depressão Juruá–Iaco: Esta unidade apresenta altitude variável entre 150 e 440 m, áreas 
com declives que variam de medianos a fortes, podendo apresentar diferenças altimétricas 
signifi cativas. Em se tratando de uma região com maior diversidade de condições de relevo, 
é importante que o produtor com intenção de instalar infraestrutura produtiva dentro dessa 
unidade faça uma avaliação mais minuciosa, in loco, das condições específi cas da propriedade. 

Planície Amazônica: possui altitudes que variam de 110 a 270 m, encontra-se ao longo 
da margem dos rios e forma-se a partir de processos de colmatagem de sedimentos em 
suspensão e construção de planícies e terraços fl uviais acelerada pela evolução de meandros. 
É caracterizada por diversos níveis de terraços e as várzeas recentes contêm diques, canais, 
lagos e bacias de decantação naturais. Essas áreas estão concentradas ao longo da calha do 
rio Juruá e seus principais afl uentes. Em geral, são áreas planas que facilitam a implantação 
da infraestrutura para a produção de peixes, mas via de regra estão em área de risco de 
alagação, o que deve ser particular ponto de atenção para os produtores que tenham intenção 
de ocupar essas áreas.

Depressão Tarauacá/Itaquaí: é constituída por relevos residuais mais elevados que as 
áreas circunvizinhas de onde foram originados, com variação altimétrica de 220 a 300 
m. Por conta dessas características, há maior risco de ocorrência de difi culdades em 
construir a infraestrutura para piscicultura, bem como de representarem áreas com menor 
disponibilidade hídrica. Dessa forma, recomenda-se que o produtor faça uma avaliação 
minuciosa e planejamento para verifi car a aptidão do local, caso opte por desenvolver a 
piscicultura dentro dessa unidade.

REGIONAL DE TARAUACÁ-ENVIRA
3.2
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Do ponto de vista das características de solo, o estado do Acre é conhecido pela sua 
grande diversidade e variação pelo seu território. E, não diferente desse fato está a 
regional de Tarauacá-Envira e os municípios que a compõe. A seguir é apresentada uma 
breve caracterização, com base nos dados do IBGE (2010) e do Zoneamento Ecológico 
e Econômico do Acre-ZEE (2006) dos solos identifi cados nesta regional com o olhar para 
as vantagens, desvantagens e cautelas que apresentam para o uso para a construção de 
viveiros e açudes destinados à piscicultura.

Argissolos: Esses solos geralmente apresentam drenagem interna naturalmente 
defi ciente e, têm baixa ou média fertilidade natural. Em locais de relevo mais acidentado, 
são também bastante susceptíveis à erosão. As cores do solo variam de acinzentadas a 
avermelhadas, com a camada superfi cial sempre mais escurecidas. A profundidade dos 
solos é variável, mas em geral são pouco profundos. De maneira geral, os Argissolos 
favorecem a construção de viveiros e açudes para piscicultura por conta da difi culdade 
de drenagem, ou seja, pela facilidade de reter água. Por outro lado, por serem solos 
menos estruturados do ponto de vista físico, estão susceptíveis à erosão, demandando 
cuidado por parte do piscicultor em implementar as boas práticas de conservação de 
solos para evitar os prejuízos decorrentes da erosão e enxurradas. Em decorrência dos 
solos apresentaram fertilidade natural média-baixa, via de regra, é necessário corrigir a 
qualidade da água dos viveiros e açudes para piscicultura.

Cambissolos: são comuns à região centro-oeste do estado, em área de relevo ondulado, 
são pouco profundos ou rasos, com pequena diferenciação entre as camadas. Esses solos 
possuem, em geral, drenagem imperfeita, com argilas expansivas que, quando secas são 
duras ou extremamente duras e podem criar rachaduras e fendas e, quando molhados, 
são plásticos e pegajosos. Apesar de rasos, frequentemente são ricos em nutrientes. São 
solos com características de textura favoráveis ao uso para piscicultura, porém requerem 
bastante atenção quanto às condições de umidade em que são trabalhados durante as 
atividades de terraplenagem.

Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá, 
apresentam grande diversifi cação de textura, tendo sido constatados solos desde 
arenosos até argilosos, sendo uma característica marcante destes tipos de solos. Podem 
apresentar coloração acinzentadas, pálidas ou amarelado claras, podendo ocorrer ou 
não mosqueados de coloração desde avermelhadas até amareladas. Do ponto de vista 
químico, são comumente ácidos mas, em geral, de menor potencial que os latossolos. 
Como a textura pode ser muito variável, é importante que o produtor conduza as avaliações 
das características do solo do local aonde se pretende instalar a piscicultura, de modo a 
verifi car se apresentam as condições adequadas para minimizar as perdas de água por 
infi ltração. Do ponto de vista químico, é possível que seja necessário realizar a correção 
da qualidade da água, mas a avaliação do grau de acidez do solo é importante, pois a 
demanda de insumo pode ser menor nesse tipo de solo. 
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Luvissolos: são solos minerais de argila de alta atividade e saturação por bases, com baixa 
capacidade de drenagem e, quando submetidos a alta umidade favorecem a retenção de 
água. Esses solos são normalmente pouco profundos, ocorrem em áreas de relevo mais 
movimentado, o que lhes confere certo grau de susceptibilidade à erosão. São solos 
moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, frequentemente ricos em nutrientes, 
principalmente cálcio e magnésio, fazendo com que sejam solos bastante favoráveis, do 
ponto de vista químico e físico, ao uso para a infraestrutura da piscicultura.

Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e geralmente são solos considerados profundos. Têm como característica 
marcante a má drenagem, apresentando cores nas camadas superiores desde cinzentas até 
pretas, com teores médios a altos de carbono orgânico na camada superfi cial e apresentam 
comumente textura arenosa. Em termos de características químicas observa-se altos teores 
de cálcio e magnésio na camada superfi cial que diminuem substancialmente em profundidade 
e acidez elevada. Para a ocupação para piscicultura, apesar de representarem solos com 
adequada capacidade de retenção de água, a alta taxa de matéria orgânica nas camadas 
superfi ciais pode ser prejudicial, bem como a acidez elevada, que demandará correção da 
qualidade da água do viveiro ou açude.

Neossolos: solos de ocorrência bastante restrita na região, próximo do leito da calha do rio 
Juruá, são normalmente pouco profundos e, via de regra, com textura arenosa. Os teores de 
cálcio e magnésio são bastante altos nas camadas superfi ciais.

Vertissolos: há relatos de pequenas manchas desse tipo de solo que apresentam cores 
desde escuras a amareladas, acinzentadas ou avermelhadas. Apresentam profundidade 
variável, mas geralmente rasos e com presença de fendas no perfi l e drenagem imperfeita. 
A camada superfi cial é normalmente rica em matéria orgânica e, do ponto de vista químico 
são extremamente ácidos, podendo apresentar elementos ricos em enxofre. Este tipo de 
solo é pouco recomendado para a ocupação com atividade de piscicultura, pois além das 
suas características físicas, a acidez extrema é de difícil correção e gera alto custo para 
adequação da qualidade da água. 
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3.2.1 FEIJÓ

3.2.1.1 Localização geográfi ca

Ocupando a região sul da regional, limita-se ao norte com o Amazonas, ao sul com o Peru, 
a leste com os municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano e a oeste com os 
municípios de Tarauacá e Jordão. 

3.2.1.2 Características do relevo

Segundo dados do IBGE, Feijó possui duas unidades geomorfológicas do estado. A 
caracterização dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com 
vistas às necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: Planície Amazônica 
e Depressão Juruá-Iaco.

Figura 3.2.1.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Feijó. 
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

FEIJÓ
3.2.1
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3.2.1.3 Principais vias de acesso

A principal via de acesso terrestre ao município é feita pela BR 364, por onde está distante 
362 km da capital e 276 km de Cruzeiro do Sul, ou via aérea, por aviões de pequeno porte e 
fl uvial, pelo Rio Envira.

3.2.1.4 Informações sobre a demografi a

Conforme as estimativas do IBGE 2018, a população do município é de 34.675 pessoas, já 
os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 32.412 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 1,16 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, a população da zona urbana era de 16.636 habitantes (51,33%)
e a população da zona rural era de 15.776 habitantes (48,67%).
Em 2010, a população de Feijó era formada por 51,57% do sexo masculino (16.716 pessoas), 
destes, 50,7% (8.480) na área rural. A população feminina era de 48,43% (15.696 pessoas), 
sendo que 46,5% (7.296) vivem na área rural.
Segundo a mesma fonte, a população com menos de 15 anos é de 13.382 habitantes o que 
equivale a 41,29% da população total, enquanto a população entre 15 e 64 anos é formada 
por 17.800 habitantes (54,92%), ao passo que, os habitantes com mais de 65 anos somam 
1.230 habitantes (3,79%).

Figura 3.2.1.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Feijó.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010



118 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.2.1.5 Informações socioeconômicas

3.2.1.5.1 Informações gerais

O município de Feijó foi responsável pelo 5º maior PIB do estado (R$ 273,4 milhões) 
em 2010, porém apresentou o 18º PIB per capta (R$ 8.414,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está signifi cativamente abaixo da média do estado (R$ 
11.074.00) em termos de geração de riqueza.
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
45,70% em 2000 para 56,40% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 15,87% em 2000 para 5,40% em 2010.

Figura 3.2.1.3 Composição da população maior de 18 anos em Feijó.

Fonte :Atlas Brasil,2013
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Principais atividades econômicas
A base econômica do município fundamenta-se na agropecuária, pesca e no extrativismo de 
borracha e açaí nativo. Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais 
do município, 43,70% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,68% 
na indústria de transformação, 9,14% no setor de construção, 1,55% nos setores de utilidade 
pública, 6,98% no comércio e 29,56% no setor de serviços.

Tabela 3.2.1.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Feijó.

Estado do Acre - Município de Feijó
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 59 48 -11 -18,64
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 38 52 14 36,84
5 - Comércio 281 325 44 15,66
6 - Serviços 529 408 -121 -22,87
7 - Administração Pública 818 792 -26 -3,18
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 51 55 4 7,84
Total 1.776 1.680 -96 -5,41

Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75

Renda per capta 
A renda per capita média de Feijó cresceu 86,24% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 139,30, em 1991, para R$ 116,68, em 2000, e para R$ 259,43, em 2010. Isso equivale 
a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,33%. A taxa média anual de 
crescimento foi de -1,95%, entre 1991 e 2000, e 8,32%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 
passou de 74,77%, em 1991, para 77,93%, em 2000, e para 54,93%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Feijó era 0,539 em 2010, o que situava 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A 
dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi a Longevidade, com índice de 
0,723, seguida de Renda, com índice de 0,559, e de Educação, com índice de 0,388.
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3.2.1.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados sete produtores que participaram do painel no município de Feijó, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, todos eram do sexo masculino. Em termos de escolaridade do 
produtor, 43% têm ensino fundamental incompleto, 14% ensino fundamental completo, 
14% ensino médio incompleto e 28% ensino médio completo. A escolaridade na família 
se distribui: 14% têm o ensino fundamental incompleto, 28% o ensino médio incompleto, 
43% o ensino médio completo e 14% ensino superior completo. Assim como em outros 
municípios, os indicadores apontam que nas famílias dos produtores entrevistados, há 
uma elevação no grau de escolaridade dos membros da família em relação ao produtor, 
normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 28% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 
1 salário mínimo, 57% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos e 14% entre 
4 e 6 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, 
a atividade agropecuária foi a única para todos.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com eventuais diaristas. De qualquer 
forma, há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre os entrevistados nesse município, a piscicultura e a bovinocultura dividem a primeira 
posição como principal atividade econômica da propriedade (43% para cada) e ambas se 
alternam como a segunda atividade nas propriedades em que a outra é a principal. Para 
14% dos entrevistados, a agricultura é a principal atividade econômica da propriedade. 
Assim, a piscicultura é considerada uma atividade economicamente importante em 71% das 
propriedades dos entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, 
a principal fonte é o fi nanciamento bancário (43%), seguido pelo recurso próprio da própria 
atividade e recurso próprio de outras atividades (28% cada).

3.2.1.6 Informações sobre recursos naturais

Em Feijó, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente no documento.
Argissolos: são encontrados na calha do rio Envira próximo à sede do município, 
estendendo-se a leste.
Luvissolos: são os solos que englobam a maior parte do município, do extremo sul até 
o noreste.
Gleissolos: são os solos que acompanham a calha do rio Envira deste próximo das nascentes 
e principais tributários, até a sede do município. 
Cambissolos: são encontrados em uma mancha na região norte, ao redor da sede do 
município.
Neossolos: são observados nas calhas do rio Envira na porção norte do município e também 
na calha do rio Jurupari.
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Figura 3.2.1.4 Mapa de solos de Feijó.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.2.1.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Feijó.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.
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Principais corpos hídricos
Segundo os dados do ZEE (2006), o município de Feijó está inserido nas Bacias 
hidrográfi cas do Rio Juruá e Rio Purus.
A bacia do Rio Juruá, composta pelo rio Juruá e os afl uentes, ao exemplo do rio Envira, 
que corta ao município, representa os principais corpos hídricos desta região. Junto com 
a Bacia do Purus, que também tem afl uentes que cortam o município, representam os 
dois principais complexo hídricos. A caracterização da bacia do Juruá foi apresentada 
anteriormente no capítulo da regional do Juruá.

Bacia do Purus: o principal rio desta bacia é o rio Purus, o segundo maior representante 
da drenagem do estado. Sua área de drenagem total corresponde a 372.000 km², e dentro 
do território acreano cobre em torno de 43.897 km2. O rio Purus nasce no Peru e entra 
no Brasil com a direção sudoeste-nordeste. Esse rio muda de direção diversas vezes até 
receber o Rio Acre. A partir daí, retoma o sentido Nordeste, até o estado do Amazonas. 
Entre os principais afl uentes do Rio Purus no estado são: Chandles, Iaco, Iquiri e o Acre. 
Sua vazão média na desembocadura, no Rio Solimões, chega a 10.870 m³/s. O período 
de “cheia” ocorre entre os meses de novembro a maio. O curso do Purus é extremamente 
sinuoso. Na escala de tempo anual, a pluviosidade média registrada pelas estações desta 
bacia situa-se na faixa dos 2.000 mm. Os municípios que possuem território dentro da 
Bacia do Rio Purus são: Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano, Assis 
Brasil e pequenas porções dos territórios de Bujari e Feijó.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (21/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio 
Envira apresenta características favoráveis como fonte de água para piscicultura. A 
seguir são apresentados os resultados da medição realizada a partir de amostra de água 
coletada em Feijó. 

Tabela 3.2.1.2 Resultados da análise de água do rio Envira em Feijó.

Parâmetro Valor medido
pH 8,0
Alcalinidade total 150 mg/L CaCO3

Dureza total 144 mg/L CaCO3
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3.2.1.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, a piscicultura ainda é relativamente pouco explorada, havendo um 
pequeno número de pisciculturas explorando a atividade com fi nalidade comercial. Em 
decorrência da baixa tecnologia empregada e a difi culdade de investimento de muitos 
piscicultores, observou-se que o ciclo de produção é excessivamente longo, o que prejudica 
a rentabilidade de qualquer atividade econômica, incluindo a piscicultura. Nesta seção, é 
apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor 
e técnicos que atuam no município.

3.2.1.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 86% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), mas apenas 14% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental 
da piscicultura. Metade dos entrevistados declararam ter interesse em regularizar a 
piscicultura, mas afi rmam que têm receio da burocracia e desconhecem os procedimentos 
para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 14% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, 
enquanto 57% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso e outros 28% 
mencionaram fi car sem acesso nessa época do ano.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade 
tinha 1 ano, o mais experiente com 15 anos, tendo como média 9 anos de experiência, 
indicando que o tempo de experiência é bastante variado entre os produtores.
Com relação à infraestrutura de produção, 71% dos entrevistados declararam que 
a área de produção permite acesso de veículos, 43% possuem depósito de madeira 
para insumos, sendo 33% destes exclusivo para ração e 67% compartilhado com outros 
insumos. A principal fonte de água é pelo armazenamento de água de chuva, seguido por 
nascentes e igarapés.
As principais espécies produzidas são o curimatã, associado com tambaqui ou pirapitinga. 
A maioria dos entrevistados (86%) declararam que usam a ração como alimento principal, 
mas 71% declararam que complementam com alimentos alternativos. A produção no 
último ano, entre os entrevistados, variou de 600 kg a 20,0 toneladas.
O volume de comercialização variou entre 500 kg e 15,0 toneladas na última safra. O 
preço mínimo de comercialização foi de R$ 7,00/kg, o máximo de R$ 8,00 e a média de 
R$ 7,5/kg. O peso médio de venda mais frequente do curimatã variou entre 0,7 e 1,5 kg, 
enquanto o tambaqui variou entre 2,0 e 3,0 kg e da pirapitinga fi cou em 1,5 kg. A principal 
via de comercialização de todos os entrevistados é o intermediário.
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No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 43% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, neste caso, o registro em papel. Dentre os entrevistados, 
nenhum calcula índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas 29% recebem 
ou já receberam, sendo o governo estadual a principal instituições promotora, mas o nível 
de insatisfação foi de 100% entre os produtores entrevistados.
Em termos de capacitação, 29% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e 29% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas 
pelo SENAR, SEPA, SEBRAE e ONGs.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento 
foi apontada com a principal (86% dos entrevistados), seguido da difi culdade de acesso 
a recursos fi nanceiros. 
No bloco cooperação e governança, 57% dos entrevistados participam de associação, 
enquanto 29% de cooperativa de produtores, 28% já participaram de associação ou 
cooperativa, mas não participam mais.

3.2.1.7.2  Propriedade modal

Em Feijó, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 hectares de área total 
com 2,5 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de viveiro na fase de 
recria e açude na engorda, ambos sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que 
ocorre principalmente no período chuvoso, e tem como área individual mais frequente 0,5 
ha de lâmina de água na recria e 1,0 ha na engorda. Sendo assim, a piscicultura modal 
possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o curimatã, seguido pelo tambaqui. 
A maioria da produção de peixes é feita em duas fases, onde os animais são povoados 
na recria que tipicamente dura 60 dias e depois são transferidos para as estruturas de 
engorda por mais 480 dias.
Essa propriedade tipicamente conta com um depósito de insumos compartilhado com 
outras atividades, uma motocicleta e uma roçadeira a gasolina para a limpeza periódica 
da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o 
perfi l da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais 
para tarefas como despesca e manutenção da área.

3.2.1.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

 Nesta seção será apresentado o modelo de avaliação de custos, com a produção 
de curimatã com tambaqui, considerados a associação com uma taxa de 60% de curimatã 
como espécie principal.
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Premissas e resultados da produção do curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de piau 
em associação com o curimatã, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.2.1.3. Premissas técnicas da produção curimatã e tambaqui em açudes em Feijó.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2,5 ha
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 2.000
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 1.000
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 6 cm
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 6 cm
Taxa de sobrevivência (curimatã) 65%
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Peso médio de venda (curimatã) 0,7 kg
Peso médio de venda (tambaqui) 2,3 kg
Ciclo de produção 540 dias
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 910 kg
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 1656 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,26

Tabela 3.2.1.4. Premissas econômicas da produção curimatã e tambaqui em açudes em Feijó.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 500,00
Construção de açudes por hectare R$ 55.000,00
Motocicleta (ocupação de 30%) R$ 5.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 30%) R$ 1.700,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 200,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 200,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 6%) R$ 4,50
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 4,10
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 14%) R$ 2,70
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 70%) R$ 2,40
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 199,60
Custo de diarista (11 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 6,70
Valor de venda do curimatã (kg) – atacado (100%) R$ 10,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (100%) R$ 8,00
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Tabela 3.2.1.5. Resultados econômicos da produção curimatã e tambaqui em açudes em Feijó.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 22.348,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 15.389,34
Custo Operacional Total (COT) R$ 22.439,54
Custo Total (CT) R$ 23.205,99
Margem bruta R$ 6.958,66
Margem líquida -R$ 91,54
Lucro -R$ 857,99

Figura 3.2.1.6 Composição de custos e margens da produção curimatã e tambaqui em açudes em Feijó.

Os resultados indicam que a produção do curimatã em associação com o tambaqui não é 
lucrativa. Considerando um preço ponderado de venda de R$ 8,70/kg, essa receita é sufi ciente 
para cobrir o COE, representativo dos desembolsos para a aquisição de insumos, que foi de 
R$ 6,00/kg. Para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 8,74/kg, indicando que no 
cenário produtivo avaliado a remuneração não é sufi ciente para isso, deixando uma margem 
líquida negativa de R$ 0,04/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa 
mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deveria ser no mínimo R$ 9,04/kg, 
indicando um prejuízo de R$ 0,33/kg no cenário do produtor modal.
O ponto de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,77 toneladas por ciclo, ou seja, 
69% da atual produção. Com a atual produção de 2,57 toneladas por ciclo, não é possível 
cobrir o COT nem o CT.
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Analisando o cenário em questão, a principal causa da inviabilidade econômica dessa 
produção é o tempo excessivo do ciclo de cultivo que é de 540 dias (18 meses), que impõe uma 
participação anormal do custo de mão de obra operacional e administrativo e da depreciação 
no custo de produção dos peixes. Do ponto de vista do uso dos insumos, observa-se que 
este pouco difere da produção levantada em outros municípios. 

3.2.1.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Feijó, foram identifi cadas duas empresas que atuam no segmento comercial que 
fornecem ração para piscicultura. Ambas as entrevistadas disponibilizam ureia, mas nenhuma 
comercializava calcário ou medicamentos. O volume de vendas de ração das empresas 
entrevistadas varia entre 60 a 90 t./ano, com média de 75 t./ano. Assim, estima-se que o 
comércio local movimente em torno de 150 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foram identifi cadas as marcas VB e Zaltana. Os preços de 
ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.2.1.6 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Feijó.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 55,00 R$ 60,00 R$ 65,00
32% R$ 72,00 R$ 76,00 R$ 80,00
36% R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
42% R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
45% R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
50% R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, ambos os 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento entre 50% e 80% no volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a 
ração nesse município, estão a difi culdade de logística de transporte desde a indústria até o 
produtor, por causa da distância e más condições das estradas e a concorrência desleal de 
vendedores informais.
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3.2.1.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.2.1.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Feijó, foram visitados dois supermercados e o mercado municipal de peixes. Nenhum 
dos supermercados comercializava pescados e havia um vendedor no mercada municipal 
que foi entrevistado. Para o entrevistado, o grau de importância do pescado era 10.
O pescado comercializado era principalmente fresco, embora houvesse também produtos 
congelados no próprio empreendimento. O entrevistado informou que processa (cortes) 
os produtos no local. Segundo o entrevistado, o comércio seria abastecido semanalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui, piau e mandi, todos de 
fornecedores locais (pesca e piscicultura). Os preços pagos são apresentados a seguir.

Tabela 3.2.1.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio entrevistado em Feijó.

Produto Preço médio
Tambaqui R$ 8,00
Piau R$ 10,00
Mandi R$ 8,00

Com relação às preferências do consumidor, o entrevistado indicou que a presença de 
espinhas no peixe não é um fator que difi culta a venda. A forma mais vendida de pescado 
é inteiro/eviscerado, seguido de corte. A forma de acondicionamento mais usada é a caixa 
de isopor e o entrevistado informou estar satisfeito. O entrevistado informou que adquire 
o pescado de fornecedores variados.
O entrevistado conhece peixe de criação e comercializa peixes dessa origem e não 
acredita que exista preconceito dos consumidores com respeito ao peixe da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, acredita que uma redução da ordem de 
10 a 20% no preço possa alavancar o consumo em 15 a 25%. 
A principal difi culdade apontada pelo comerciante é o baixo poder aquisitivo do consumidor, 
pois em anos anteriores o próprio chegou a vender até cinco vezes mais pescados do que 
comercializa atualmente.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, a principal seria redução 
de preços de venda (promoções)

1.1.1.1.1 * 3.2.1.9.2
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1.1.1.0.5 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Para conhecer o perfi l de compra de pescados por restaurantes, foram visitados 3 
empreendimentos nesse segmento em Feijó, porém apenas dois serviam pescados. O 
sistema utilizado por ambos os empreendimentos era o buff et, atendendo mensalmente 
entre 1.500 e 3.700 clientes, sendo que a participação do peixe em um deles era em torno 
de 20% e no outro o entrevistado não soube informar.
Para os entrevistados, não há diferença de preferência de consumo de pescado entre 
sexos e a maioria dos clientes atendidos pertencem às classes B e C.
Os peixes servidos no restaurante são o tambaqui, jundiá e mandi e a presença de 
espinhas no peixe foi considerado fator que prejudica a venda aos clientes por um dos 
entrevistados. E, por isso, têm preferência por servir o pescado na forma de fi lé. As formas 
mais preparadas são frito e cozido.
Os preços pagos pelos restaurantes eram de R$ 12,00/kg para peixes inteiros sem 
vísceras, R$ 13,50/kg para peixes cortados em postas e R$ 15,00/kg do fi lé. A forma de 
acondicionamento usado no transporte é a caixa de isopor, o que satisfaz as necessidades 
do entrevistado. Um dos restaurantes normalmente compra de fornecedores diversifi cados 
e o outro de fi xos, e as frequências de compra mais comuns são diária e semanal.
Os entrevistados declararam que servem peixes de criação e os mesmos acreditam que 
não há preconceito por parte dos consumidores em relação aos peixes da piscicultura.
As principais difi culdades apontadas no trabalho com peixes é a sazonalidade da oferta e 
dos preços do pescado e também o baixo poder aquisitivo de muitos potenciais clientes.
Para um dos entrevistados, a demanda de pescado é sensível ao preço e, numa hipotética 
redução em 10% no valor do prato, acredita que poderia aumentar as vendas em 20%, 
enquanto o outro entrevistado acredita que em seu empreendimento, que cobra a refeição 
ao preço fi xo, reduzir o preço não seria uma estratégia efi caz para aumentar as vendas. 
Em termos de estratégias para aumentar o consumo de peixes em seus restaurante, os 
entrevistados acreditam que bastaria aumentar a oferta de pescado em seus empreendimentos, 
que é ainda bastante tímido por causa dos altos preços dessa proteína animal comparada 
com as outras tradicionais.

1.1.1.1.1 * 3.2.1.9.2
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3.2.2 TARAUACÁ

3.2.2.1 Localização geográfi ca

Localiza-se na região noroeste do estado do Acre, limita-se ao norte com o estado do 
Amazonas, ao sul, com o município de Jordão, a leste, com o município de Feijó, a oeste, 
com os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter e a sudoeste, com o município de 
Marechal Thaumaturgo.

3.2.2.2 Características do relevo

No município de Tarauacá, segundo dados do ZEE (2010), são encontradas três unidades 
geomorfológicas, conforme pode ser observado no mapa. A caracterização dessas unidades 
geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com vistas às necessidades para 
o desenvolvimento da piscicultura. São elas: Planície Amazônica, Depressão Juruá/Iaco e 
Tarauacá/Itaquaí. 

Figura 3.2.2.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Tarauacá
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

TARAUACÁ
3.2.2
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3.2.2.3 Principais vias de acesso

O principal acesso, por via terrestre, se dá pela BR 364, a 408 km de Rio Branco e 230 km de 
Cruzeiro do Sul, além disso, é possível chegar por meios fl uviais através do Rio Tarauacá, ou, 
via área, com aviões de pequeno porte.

3.2.2.4 Informações sobre demografi a

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), a população do município é de 41.976 pessoas, 
já os dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 35.590 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 1,76 hab./km².
Segundo o IBGE, em 2010, a população urbana de Tarauacá era de 19.351 habitantes 
(54,37%), enquanto na zona rural era de 16.239 habitantes (45,63%).
Em 2010, a população de Tarauacá era formada por 51,57% (18.353) homens, destes, 47,6% 
(8.739) na área rural. A população feminina do município era de 48,43% (17.237), das quais, 
43,5% (7.500) viviam na área rural.
Segundo a mesma fonte, a população com menos de 15 anos é de 15.047 habitantes o que 
equivale a 42,28% da população total, já a população entre 15 e 64 anos é formada por 
19.137 habitantes (53,77%), e, os habitantes com mais de 65 anos são 3,95% da população 
(1.406 habitantes).

Figura 3.2.2.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Tarauacá.

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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3.2.2.5 Informações socioeconômicas

3.2.2.5.1 Informações gerais

O município de Tarauacá foi responsável pelo 4º maior PIB do estado (R$ 324,1 milhões) 
em 2010, mas apresentou o 17º PIB per capta (R$ 8.957,00) do Acre, indicando uma baixa 
geração de riqueza em comparação à média do estado (R$ 11.074,00).
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
55,67% em 2000 para 58,83% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 6,43% em 2000 para 3,72% em 2010.

Figura 3.2.2.3 Composição da população maior de 18 anos em Tarauacá.
Fonte: Atlas Brasil 2013
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Principais atividades econômicas

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 38,76% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,17% na indústria de 
transformação, 7,77% no setor de construção, 0,17% nos setores de utilidade pública, 9,56% 
no comércio e 38,01% no setor de serviços.
A base econômica do município fundamenta-se na administração pública, comércio, serviços, 
agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, indústria da transformação e construção civil.

Tabela 3.2.2.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Tarauacá.

Estado do Acre - Município de Tarauacá
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 1 1 n/d
2 - Indústria de transformação 99 66 -33 -33,33
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 14 11 -3 -21,43
5 - Comércio 484 508 24 4,96
6 - Serviços 268 244 -24 -8,96
7 - Administração Pública 741 1.168 427 57,62
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 146 138 -8 -5,48
Total 1.752 2.136 384 21,92

Fonte :Fonte: MTE, RAIS 2017

Renda per capta 
A renda per capita média de Tarauacá cresceu 91,36% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 131,44, em 1991, para R$ 166,60, em 2000, e para R$ 251,53, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 3,47%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 2,67%, entre 1991 e 2000, e 4,21%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 77,69%, em 1991, para 71,28%, em 2000, e para 54,76%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Tarauacá era 0,539 em 2010, o que 
situava esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 
0,599). A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi a Longevidade, com 
índice de 0,720, seguida de Renda, com índice de 0,554, e de Educação, com índice de 0,392.
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3.2.2.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Na realização do painel em Tarauacá, por conta da difi culdade de mobilização e o aparente 
baixo grau de interesse dos produtores, houve baixa adesão ao evento. Assim, o painel foi 
realizado com a participação de técnicos e foram entrevistados três produtores, com vistas a 
traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as informações do 
perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, todos eram do sexo masculino. Em termos de escolaridade do produtor, 
todos tinham ensino médio completo. A escolaridade na família foi de 100% com ensino superior 
completo. Esse indicador aponta, como em outros municípios, que nas famílias dos produtores 
entrevistados, há uma sensível elevação no grau de escolaridade dos membros da família em 
relação ao produtor, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, um terço dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 
1 e 3 salários mínimos, outro terço 6 e 8 salários mínimos e outro terço acima de 8 salários 
mínimos. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade 
agropecuária foi a mais frequente para 2/3 dos entrevistados, seguido de emprego público 
(1/3), indicando a importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com eventuais diaristas. De qualquer 
forma, há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, todos os entrevistados afi rmaram que a bovinocultura é a principal atividade 
econômica da propriedade, sendo a piscicultura atividade secundária para os entrevistados. 
Mesmo assim, a piscicultura é considerada uma atividade economicamente importante para 
todos os entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, as principais 
fontes relatadas são recurso próprio de outra atividade e o fi nanciamento bancário.

3.2.2.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Tarauacá, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Argissolos: são encontrados em manchas contínuas na região oeste e norte do município e, 
em manchas menores isoladas na área central, próximo da BR-364.
Cambissolos: solo que predomina a parte centro-leste do território e ocorre em mancha 
contínua no extremo sudoeste do município.
Luvissolos: solo que predomina a porção centro-oeste do município, aparecendo em manchas 
menores no extremo norte.
Neossolos: solos que ocorrem ao longo da calha dos rios Tarauacá e Acurauã, no sentido do 
centro ao nordeste do município.
Gleissolos: solos que ocorrem ao longo da calha do rio Liberdade e próximo das 
nascentes do rio Gregório.
Plintossolos: solos observados na calha do rio Gregório e seus principais afl uentes.
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Figura 3.2.2.4 Mapa de solos de Tarauacá.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.2.2.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Tarauacá.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.
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Principais corpos hídricos
Segundo os dados do ZEE (2006), o município de Tarauacá está inserido na Bacia hidrográfi ca 
do Rio Juruá.
A bacia do Rio Juruá, composta pelo rio Juruá e os afl uentes, ao exemplo do rio Tarauacá, que 
corta ao município, representa os principais corpos hídricos desta região. A caracterização da 
bacia do Juruá foi apresentada anteriormente no capítulo da regional do Juruá.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (20/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio 
Tarauacá apresenta características favoráveis como fonte de água para piscicultura. A seguir 
são apresentados os resultados da medição realizada a partir de amostra de água coletada 
em Tarauacá. 

Tabela 3.2.2.2 Resultados da análise de água do rio Tarauacá, em Tarauacá.

Parâmetro Valor medido
pH 8,0
Alcalinidade total 225 mg/L CaCO3

Dureza total 207 mg/L CaCO3

3.2.2.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, embora haja relato da existência de um grande número de produtores 
(350 a 400) que possuem açudes em suas propriedades, a maioria produz peixes para 
o consumo, sem maiores investimentos em insumos e manejo. Entretanto, em menor 
número, há pisciculturas que exploram a atividade com fi nalidade comercial. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor 
e técnicos que atuam no município.



137Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.2.2.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 2/3 dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e apenas 1/3 afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da piscicultura, 
e os demais não demonstraram interesse em regularizar atividade, por receio da burocracia, 
custos e desconhecer os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 1/3% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, 
enquanto 2/3 apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 7 
anos, o mais experiente com 20 anos, indicando que esses produtores são experientes na 
atividade.
Com relação à infraestrutura de produção, 2/3 dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, todos possuem depósito de insumos (1/3 de alvenaria 
e 2/3 misto alvenaria/madeira), sendo 2/3 destes exclusivo para ração. As principais fontes 
de água são as nascentes e igarapés.
 As principais espécies produzidas são o tambaqui e pirapitinga associados com 
curimatã, seguidos pela matrinxã. Todos os entrevistados declararam que usam ração como 
principal fonte de alimento, mas 1/3 fornecem alimentos alternativos. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 1,0 a 30,0 toneladas.
 O volume de comercialização na última safra variou entre 1,0 e 20,0 toneladas, 
segundo os entrevistados. O preço mínimo de comercialização foi de R$ 7,50/kg, o máximo 
de R$ 8,00. O peso médio de venda mais frequente do tambaqui foi de 2,0 a 4,0 kg e do 
curimatã variou entre 0,6 e 1,0 kg. A principal via de comercialização foi ao intermediário.
 No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, nenhum dos entrevistados declararou 
que utilizam alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os 
comprovantes fi scais para posterior contabilização.
 No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas 1/3 
recebem ou já receberam, sendo o governo estadual a única instituição citada, mas o nível 
de insatisfação foi de 100%.
 Em termos de capacitação, 1/3 dos entrevistados declararam ter participado de 
palestras e cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque ao SENAR.
 Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento 
foi apontada com a principal por todos os entrevistados, seguido da má infraestrutura logística. 
 No bloco cooperação e governança, 1/3 dos entrevistados participam de associação e 
cooperativa e os demais nunca participaram dessas organizações.
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3.2.2.7.2  Propriedade modal

Em Tarauacá, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 100 hectares de área 
total com 1 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de açude, sem aeração 
artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e tem 
como área individual mais frequente 0,5 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 2 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são o curimatã e o tambaqui, 
seguidos pelo piau e matrinxã. A maioria da produção de peixes é feita em fase única, onde 
os animais são povoados diretamente nas estruturas de engorda.
Na propriedade modal tipicamente a roça da vegetação é feita manualmente nas margens 
dos açudes e os insumos são armazenados em cômodo anexo da residência, não havendo 
depósito próprio para essa fi nalidade.
As demais tarefas do cotidiano também são realizadas manualmente, sendo o perfi l da mão 
de obra mais comum a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como 
despesca e manutenção da área.

3.2.2.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção será apresentado o modelo de avaliação de custos, com a produção de 
tambaqui com curimatã, considerados em associação com uma taxa de 50% de curimatã 
como espécie secundária.

Premissas e resultados da produção do tambaqui
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui em associação com o curimatã, com base nas informações do painel participativo.
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Tabela 3.2.2.3. Premissas técnicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Tarauacá.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 1.500
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.500
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 6 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 6 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 40%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 35%
Peso médio de venda (tambaqui) 3,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 0,5 kg
Ciclo de produção 540 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 1.800 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 260 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,75

Tabela 3.2.2.4. Premissas econômicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Tarauacá.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 500,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 300,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 300,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 3,00
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 2,60
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 75%) R$ 2,20
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 199,60
Custo de diarista (9 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,10
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (100%) R$ 8,00
Valor de venda do curimatã (kg) – atacado (100%) R$ 10,00
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Tabela 3.2.2.5. Resultados econômicos da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Tarauacá.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 17.025,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 14.005,68
Custo Operacional Total (COT) R$ 18.067,55
Custo Total (CT) R$ 18.367,55
Margem bruta R$ 3.019,32
Margem líquida -R$ 1.042,55
Lucro -R$ 1.342,55

Figura 3.2.2.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Tarauacá.
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Os resultados indicam que a produção do tambaqui associado com o curimatã não é lucrativa 
no cenário produtivo levantado no painel. Considerando um preço ponderado de venda de R$ 
8,25/kg, essa receita é sufi ciente para cobrir o COE, representativo dos desembolsos para a 
aquisição de insumos, que foi de R$ 6,79/kg. Para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 8,76/kg, indicando que no cenário produtivo avaliado a remuneração não é sufi ciente para 
isso, deixando uma margem líquida negativa de R$ 0,51/kg. E, fi nalmente, para remunerar o 
capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deveria ser 
no mínimo R$ 8,91/kg, indicando um prejuízo de R$ 0,65/kg no cenário do produtor modal.
O ponto de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,70 toneladas por ciclo, ou seja, 
82,5% da atual produção. Com a atual produção de 2,06 toneladas por ciclo, não é possível 
cobrir o COT nem, o CT.
Analisando o cenário em questão, as principais causas da inviabilidade econômica dessa 
produção são: tempo excessivo do ciclo de cultivo que é de 540 dias (18 meses), que 
impõe uma participação anormal do custo de mão de obra operacional e administrativo e da 
depreciação no custo de produção dos peixes e, a baixa taxa de sobrevivência dos juvenis, 
que aumenta consideravelmente a participação deste   insumo no COE da produção. 

3.2.2.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Tarauacá, foram identifi cadas três empresas que atuam no segmento comercial que 
fornecem insumos para a piscicultura, sobretudo a ração, que representa o principal item 
de custeio da atividade. Destas, duas trabalhavam com a revenda e uma era representante. 
Todas as entrevistadas comercializam apenas ração para peixes, não tendo calcário, ureia 
ou medicamentos em seu leque de produtos. O volume de vendas de ração das empresas 
entrevistadas varia entre 8,3 a 66,0 t./ano, com média de 29,7 t./ano. Assim, estima-se que o 
comércio local movimente em torno de 89 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foram identifi cadas as marcas BigSal, Multifós e  Nutrak. Os 
preços de ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 3.2.2.6 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Tarauacá.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 55,00 R$ 55,50 R$ 56,50
32% R$ 65,00 R$ 70,00 R$ 75,00
36% R$ 80,00 R$ 82,50 R$ 85,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 33% dos 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento de 10% do volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a ração 
nesse município, estão o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda e a logística de 
transporte desde a indústria até o produtor, por causa da distância e más condições das estradas.

3.2.2.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.2.2.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Tarauacá, foram entrevistados 2 empreendimentos, ambos peixarias. Desses entrevistados, 
todos informaram que a venda de pescado tem um grau de importância entre 7 e 10, na escala 
crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, ambos comercializam pescado fresco e 
congelado e processam (cortes) o produto no local. Nos dois empreendimentos a frequência 
de compra é mensal.
Entre os pescados mais comercializados estão o mandi e pacu, seguidos de tambaqui, piau, 
surubim e matrinxã. Porém em dois empreendimentos, são oferecidos produtos de origem marinha, 
com menor volume. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

1.1.1.1.1 * 3.2.2.9.2
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Tabela 3.2.2.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Tarauacá.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui R$ 7,50 R$ 7,50 R$ 7,50
Surubim R$ 8,00 R$ 9,75 R$ 11,50
Matrinxã R$ 10,50 R$ 10,50 R$ 10,50
Mandi R$ 7,00 R$ 7,25 R$ 7,50
Pacu R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00

Com relação às preferências do consumidor, ambos os entrevistados indicaram que a presença 
de espinhas no peixe não interfere na venda. As formas mais vendidas de pescado são inteiro/
eviscerado e corte. A forma de acondicionamento mais usada é a caixa de isopor e ambos os 
entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Ambos os entrevistados informaram que os 
principais fornecedores são pescadores, seguido de piscicultores. A maioria dos fornecedores 
de ambos os entrevistados são regionais e se dividem entre fi xos e esporádicos.
Os entrevistados informaram conhecer e comercializar peixes de criação e acreditam que não 
há preconceito por parte dos consumidores com respeito ao peixe da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, ambos informaram que uma redução de preço 
da ordem de 20%, possa alavancar o consumo entre 30 e 50%, afi rmando que a demanda é 
elástica em relação ao preço. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados como primeiro a difi culdade de logística porque a maioria dos fornecedores 
não estão no município e o alto custo e difi culdade na aquisição de gelo.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado por ambos os 
entrevistados que a redução de preços de venda (promoções) seria a mais efetiva para atingir 
esse objetivo.

1.1.1.0.6 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

No município de Tarauacá, foi identifi cado apenas um restaurante que serve pescado 
eventualmente e a pessoa responsável informou que a quantidade de produto servida seria 
muito pequena e esporádica.

1.1.1.1.1 * 3.2.2.9.2



144 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.2.3 JORDÃO

3.2.3.1 Localização geográfi ca

Município localizado na região do Vale do Juruá, limita-se ao norte com o município de 
Tarauacá, ao sul com o Peru, a leste com o município de Feijó e a oeste com o município de 
Marechal Thaumaturgo.

3.2.3.2 Características do relevo

Segundo dados do IBGE, Jordão possui duas unidades geomorfológicas do estado. A 
caracterização dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início deste capítulo, com 
vistas às necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: Planície Amazônica 
e Depressão Juruá-Iaco.

Figura 3.2.3.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Jordão.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

JORDÃO
3.2.3
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3.2.3.3 Principais vias de acesso

O acesso a Jordão por ser feito por via fl uvial ou aeronaves de pequeno porte a partir de 
Tarauacá, não havendo ligação por rodovia com nenhum outro município, e o tráfego fl uvial 
no período seco do ano é limitado a pequenas embarcações,

3.2.3.4 Informações sobre a demografi a

Segundo estimativas do IBGE 2018, a população do município é de 8.159 pessoas, já os 
dados do último censo do IBGE, em 2010, este número era de 6.577 pessoas com uma 
densidade demográfi ca de 1,23 hab./km².
Ainda segundo a mesma fonte, em 2010, 2.272 pessoas viviam na área urbana do município, 
o que corresponde a 34,54% da população, enquanto, 4.305 (65,46%) pessoas viviam em 
área rural em 2010.
A população de Jordão era formada por 51,88% (3.412 pessoas) do sexo masculino, destes, 
66,6% (2.271) na área rural. A população feminina era de 48,12% (3.165 habitantes), das 
quais, 64,2% (2.034) viviam na área rural.
Em 2010, a população com menos de 15 anos é de 3.246 habitantes o que equivale a 49,35% 
da população total, enquanto a população entre 15 e 64 anos é formada por 3.201 habitantes 
(48,67%), e, os que possuem mais de 65 anos são 130 habitantes, que corresponde a 1,98% 
da população do município.

Figura 3.2.3.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Jordão.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010
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3.2.3.5 Informações socioeconômicas

3.2.3.5.1 Informações gerais

O município de Jordão foi responsável pelo 21º PIB do estado (R$ 52,9 milhões) em 2010, 
e apresentou o 20º PIB per capta (R$ 7.427,00) do Acre, indicando que, proporcionalmente, 
esse município está signifi cativamente abaixo da média do estado (R$ 11.074.00) em termos 
de geração de riqueza.
No que se refere à ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
37,37% em 2000 para 55,40% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 9,16% em 2000 para 5,79% em 2010.

Figura 3.2.3.3 Composição da população maior de 18 anos em Jordão.
Fonte: Atlas Brasil 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 40,92% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 4,48% na indústria de 
transformação, 1,51% no setor de construção, 0,64% nos setores de utilidade pública, 4,07% 
no comércio e 39,17% no setor de serviços.
A base da economia do município se sustenta em duas principais fontes, a agropecuária e o 
funcionalismo público. 

Tabela 3.2.3.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Jordão.

Estado do Acre - Município de Jordão
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 26 22 -4 -15,38
6 - Serviços 6 8 2 33,33
7 - Administração Pública 484 470 -14 -2,89
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 0 0 0 n/d
Total 516 500 -16 -3,1

Fonte :Fonte: MTE, RAIS 2017

Renda per capta 
A renda per capita média de Jordão cresceu 180,36% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 63,50, em 1991, para R$ 62,65, em 2000, e para R$ 178,03, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 5,58%. A taxa média anual de crescimento foi 
de -0,15%, entre 1991 e 2000, e 11,01%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 93,79%, em 1991, para 90,76%, em 2000, e para 69,69%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Jordão era 0,469, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Baixo (IDHM entre 0 e 0,499). 
A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi Longevidade, com índice de 
0,731, seguida de Renda, com índice de 0,499, e de Educação, com índice de 0,283.
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3.2.3.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados sete produtores que participaram do painel no município de Jordão, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, todos eram do sexo masculino. Em termos de escolaridade do produtor, 
14% são alfabetizados, 15% alfabetizados, 14% têm ensino fundamental incompleto, 14% ensino 
fundamental completo e 42% ensino médio completo. A escolaridade na família se distribui: 57% 
ensino médio completo, 14% ensino superior incompleto e 28% ensino superior completo. Esses 
indicadores apontam que, à semelhança dos outros municípios, nas famílias dos produtores 
entrevistados, há uma sensível elevação no grau de escolaridade dos membros da família em 
relação ao produtor, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 14% têm renda de menos de 1 salário mínimo por mês, 57% tem renda 
familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 14 % entre 4 e 6 salários mínimos e 14% entre 
6 a 8 salários. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade 
agropecuária foi a mais frequente para 57% dos entrevistados, seguido de emprego público 
(43%), reafi rmando a importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com mensalista em 14% dos 
entrevistados e eventuais diaristas. De qualquer forma, há, em todos os empreendimentos, 
alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, a bovinocultura é a principal atividade econômica da propriedade para 86% 
dos entrevistados, enquanto a piscicultura para apenas 14%. A piscicultura é, para 43% dos 
entrevistados a segunda atividade mais importante na propriedade. A piscicultura é considerada 
uma atividade economicamente importante em 71% das propriedades dos entrevistados. Em 
termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso próprio, sendo 
57% da própria atividade e 29% de outras atividades e 14% de fi nanciamento.

3.2.3.6 Informações sobre recursos naturais

Em Jordão, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.

Luvissolos: são os solos predominantes a oeste e noroeste do município, até margear a calha 
do rio Jordão. 
Cambissolos: são os solos que cobrem a maior parte do território do município, se estendendo 
por toda área a leste da calha do rio Jordão e ao sudoeste.
Gleissolos: são os solos que margeiam e acompanham toda calha do rio Jordão no trecho 
que corta o município.
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Figura 3.2.3.4 Mapa de solos de Jordão.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.2.3.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Jordão.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Segundo os dados do ZEE (2006), o município de Jordão está inserido na Bacia hidrográfi ca 
do Rio Juruá.
A bacia do Rio Juruá, composta pelo rio Juruá e os afl uentes, ao exemplo do rio Jordão, que 
corta ao município, representa os principais corpos hídricos desta região. A caracterização da 
bacia do Juruá foi apresentada anteriormente no capítulo da regional do Juruá.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (23/07), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio 
Jordão apresenta características favoráveis como fonte de água para piscicultura. A seguir 
são apresentados os resultados da medição realizada a partir de amostra de água coletada 
na sede do município de Jordão.

Tabela 3.2.3.2 Resultados da análise de água do rio Jordão, em Jordão.

Parâmetro Valor medido
pH 7,0
Alcalinidade total 69 mg/L CaCO3

Dureza total 57 mg/L CaCO3

3.2.3.7 Caracterização da piscicultura

Neste município, a piscicultura ainda é uma atividade emergente, contando com apenas 
um pequeno número de produtores. Por conta da difi culdade de logística e o alto custo de 
transporte de insumos, a grande maioria dos produtores foca sua produção no curimatã em 
associação com o tambaqui, sendo a primeira espécie produzida à base de alimento natural, 
dispensando em grande parte o uso de ração. Nesta seção, é apresentada uma descrição 
geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco
e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel 
participativo realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.2.3.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, apenas 43% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e nenhum está regular com o licenciamento ambiental da piscicultura, 
embora todos tenham declarado ter interesse em regularizar. Os principais motivos para 
a falta de regularização é a inviabilidade do custo de acessar o órgão ambiental além do 
desconhecimento sobre os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 71% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
29% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 1 ano, 
o mais experiente com 10 anos, tendo como média 4 anos de experiência, indicando que o nível 
de experiência é bastante variado, mas em sua maioria os produtores são jovens na atividade.
Com relação à infraestrutura de produção, 57% dos entrevistados declararam que a área 
de produção permite acesso de veículos, 29% possuem depósito de insumos de madeira, 
sendo em sua totalidade compartilhado com outros insumos. A principal fonte de água é pelo 
armazenamento de água de chuva, seguido por igarapés e nascentes.
As principais espécies produzidas são o curimatã, associado com tambaqui. A maioria dos 
entrevistados (86%) declarou que usa ração como fonte de alimentos, mas 71% declararam 
usar alimentos alternativos como fonte principal ou complementar. A produção no último ano, 
entre os entrevistados, variou de 300 a 2.000 kg.
O volume de comercialização variou entre 300 e 1.000 kg. O preço mínimo de comercialização 
foi de R$ 10,00/kg, o máximo de R$ 15,00 e a média de R$ 12,57/kg. O peso médio de venda 
mais frequente do curimatã foi de 1,5 a 3,0 kg, enquanto para o tambaqui e pirapitinga foi de 
1,5 kg, e do piau 0,8 kg. A principal via de comercialização foi ao consumidor fi nal por meio de 
mercados/feiras (> 70%) e secundariamente para intermediários (<15%).
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 29% dos entrevistados declararam 
que utilizam alguma ferramenta, no caso, registro em papel, mas nenhum calcula os índices 
de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 100% recebem ou já 
receberam, sendo do governo estadual a instituição promotora, mas o nível de insatisfação 
relatado foi de 100% entre os produtores entrevistados.
Em termos de capacitação, 29% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e 43% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas 
pela prefeitura e governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento foi 
apontada com a principal (71% dos entrevistados), seguido da difi culdade de acessar recursos 
fi nanceiros (29% dos entrevistados). 
No bloco cooperação e governança, 14% dos entrevistados participam de associação, 
enquanto os demais não participam mais ou nunca participaram dessas organizações. Nesse 
tema, mais de 50% dos entrevistados não souberam responder.
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3.2.3.7.2  Propriedade modal

Em Jordão, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 40 hectares de área total 
com 0,2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de açude, sem aeração 
artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e tem 
como área individual mais frequente 0,1 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 2 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são o curimatã e o tambaqui, 
seguidos pelo piau. A maioria da produção de peixes é feita em fase única, onde os animais 
são povoados diretamente nas estruturas de engorda.
Na propriedade modal tipicamente é usada roçadeira a gasolina para a manutenção das 
margens dos açudes e os insumos são armazenados em cômodo anexo da residência, não 
havendo depósito próprio para essa fi nalidade.
As demais tarefas do cotidiano também são realizadas manualmente, sendo o perfi l da mão 
de obra mais comum a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como 
despesca e manutenção da área.

 Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção será apresentado o modelo de avaliação de custos, com a produção de 
tambaqui com curimatã, considerados em associação com uma taxa de 50% de curimatã 
como espécie secundária.

Premissas e resultados da produção do tambaqui
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui em associação com o curimatã, com base nas informações do painel participativo.
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Tabela 3.2.3.3. Premissas técnicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Jordão.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,2 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 1.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 6 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 6 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 50%
Peso médio de venda (tambaqui) 1,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 0,6 kg
Ciclo de produção 300 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 700 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 300 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,26

Tabela 3.2.3.4. Premissas econômicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Jordão.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 500,00
Construção de açudes por hectare R$ 65.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 530,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 630,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 3,75
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 3,35
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 75%) R$ 2,95
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Gasolina (L) R$ 7,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (100%) R$ 12,00
Valor de venda do curimatã (kg) – varejo (100%) R$ 15,00
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Tabela 3.2.3.5. Resultados econômicos da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Jordão.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 12.900,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 6.808,43
Custo Operacional Total (COT) R$ 8.872,70
Custo Total (CT) R$ 8.948,70
Margem bruta R$ 6.091,57
Margem líquida R$ 4.027,30
Lucro R$ 3.951,30

Figura 3.2.3.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Jordão.
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Os resultados indicam que a produção do tambaqui associado com o curimatã é lucrativa no 
cenário levantado no painel, deixando uma margem de lucro sobre a venda de 30,6%. Sendo 
o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para 
cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo R$ 6,81/kg. Já para remunerar 
a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário 
um valor mínimo de venda de R$ 8,87/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na 
taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 8,95/
kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de R$ 12,90/kg, pode-se afi rmar que a 
atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 0,53 toneladas por ciclo, ou seja, 
53% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 0,69 toneladas, o que representa 69% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 0,69 toneladas, ou seja, a 
69% da atual 1,0 tonelada.

3.2.3.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Jordão, não há nenhuma empresa que comercializada a ração para peixes, sendo que 
toda a ração é adquirida em Tarauacá e transportada via fl uvial até esse município.

3.2.3.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.2.3.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Jordão, não foi identifi cado nenhum empreendimento que comercializava pescado 
regularmente. Pelas informações coletadas, há vendedores ambulantes que eventualmente 
expõem produtos em caixas de isopor em locais conhecidos (praça) ou oferecem o pescado 
diretamente nas residências dos consumidores.

1.1.1.0.7 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

No município de Jordão não foi identifi cado nenhum restaurante que servia pescado regularmente.

1.1.1.1.1 * 3.2.3.9.2
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3.3 REGIONAL DO PURUS

A regional do Purus está localizada na região central do estado do Acre e é composta por 
3 municípios, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Nesta regional está 
localizada a cidade com a terceira maior população do estado, Sena Madureira. Este município 
é o segundo maior em área territorial, seguido por Manoel Urbano, que é quarto maior em 
área. A regional do Purus respondeu por 5,3% do PIB do estado (R$ 467,1 milhões) em 2010, 
segundo dados do IBGE.
Em termos de relevo, ocorrem, segundo dados do IBGE, três unidades geomorfológicas, 
sendo que a Depressão Juruá-Iaco ocupa grande parte da área dessa regional. A seguir é 
apresentada uma caracterização geral de cada uma das principais unidades geomorfológicas 
e comentada do ponto de vista das vantagens, desvantagens e cautelas para a instalação de 
empreendimentos de piscicultura em sistemas de viveiros escavados e açudes.

Depressão Juruá–Iaco: Esta unidade apresenta altitude variável entre 150 e 440 m, áreas 
com declives que variam de medianos a fortes, podendo apresentar diferenças altimétricas 
signifi cativas. Em se tratando de uma região com maior diversidade de condições de relevo, 
é importante que o produtor com intenção de instalar infraestrutura produtiva dentro dessa 
unidade faça uma avaliação mais minuciosa, in loco, das condições específi cas da propriedade.

Depressão do Iaco-Acre: esta unidade tem altitude variando entre 160 e 290 m, compreende 
uma superfície muito irregular e com declives expressivos. Em se tratando de uma região 
com condições de relevo mais adversa, é muito importante que o produtor com intenção de 
instalar infraestrutura produtiva dentro dessa unidade faça uma avaliação minuciosa, in loco,
da viabilidade da construção das estruturas.

Planície Amazônica: possui altitudes que variam de 110 a 270 m, encontra-se ao longo da 
margem dos rios e forma-se a partir de processos de colmatagem de sedimentos em suspensão e 
construção de planícies e terraços fl uviais acelerada pela evolução de meandros. É caracterizada 
por diversos níveis de terraços e as várzeas recentes contêm diques, canais, lagos e bacias de 
decantação naturais. Essas áreas estão concentradas ao longo da calha do rio Juruá e seus 
principais afl uentes. Em geral, são áreas planas que facilitam a implantação da infraestrutura 
para a produção de peixes, mas via de regra estão em área de risco de alagação, o que deve ser 
particular ponto de atenção para os produtores que tenham intenção de ocupar essas áreas.

REGIONAL DO PURUS
3.3
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Do ponto de vista das características de solo, o estado do Acre é conhecido pela sua grande 
diversidade e variação pelo seu território. E, não diferente desse fato está a regional do Purus 
e os municípios que a compõe. A seguir é apresentada uma breve caracterização, com base 
nos dados do IBGE (2010) e do Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre-ZEE (2006) dos 
solos identifi cados nesta regional com o olhar para as vantagens, desvantagens e cautelas 
que apresentam para o uso para a construção de viveiros e açudes destinados à piscicultura.

Argissolos: Esses solos geralmente apresentam drenagem interna naturalmente 
defi ciente e, têm baixa ou média fertilidade natural. Em locais de relevo mais acidentado, 
são também bastante susceptíveis à erosão. As cores do solo variam de acinzentadas a 
avermelhadas, com a camada superfi cial sempre mais escurecidas. A profundidade dos 
solos é variável, mas em geral são pouco profundos. De maneira geral, os Argissolos 
favorecem a construção de viveiros e açudes para piscicultura por conta da difi culdade 
de drenagem, ou seja, pela facilidade de reter água. Por outro lado, por serem solos 
menos estruturados do ponto de vista físico, estão susceptíveis à erosão, demandando 
cuidado por parte do piscicultor em implementar as boas práticas de conservação de 
solos para evitar os prejuízos decorrentes da erosão e enxurradas. Em decorrência dos 
solos apresentaram fertilidade natural média-baixa, via de regra, é necessário corrigir a 
qualidade da água dos viveiros e açudes para piscicultura.

Latossolos: são solos que geralmente ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado 
e correspondem aos solos mais velhos da paisagem. Esses solos são, em geral, profundos 
e apresentam uniformidade de cor e textura ao longo do perfi l. São bem drenados, com 
textura argilosa, muito argilosa ou média. Possuem acidez elevada e baixos teores de cálcio, 
magnésio e potássio. As cores do solo variam de amareladas a avermelhadas e os teores de 
matéria orgânica são maiores em superfície, comum aos solos tropicais. Do ponto de vista 
da piscicultura, são geralmente solos favoráveis à retenção de água em viveiros por causa 
dos maiores teores de argila, mas por serem bem estruturados, possuem boa drenagem 
natural, o que signifi ca que é necessário realizar a adequada compactação do solo durante 
a construção, para reduzir a perda de água armazenada. E, por serem ácidos, normalmente 
requerem a correção da qualidade da água para seu uso na piscicultura.

Cambissolos: são comuns à região centro-oeste do estado, em área de relevo ondulado, 
são pouco profundos ou rasos, com pequena diferenciação entre as camadas. Esses solos 
possuem, em geral, drenagem imperfeita, com argilas expansivas que, quando secas são 
duras ou extremamente duras e podem criar rachaduras e fendas e, quando molhados, 
são plásticos e pegajosos. Apesar de rasos, frequentemente são ricos em nutrientes. São 
solos com características de textura favoráveis ao uso para piscicultura, porém requerem 
bastante atenção quanto às condições de umidade em que são trabalhados durante as 
atividades de terraplenagem. 
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Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá, 
apresentam grande diversifi cação de textura, tendo sido constatados solos desde 
arenosos até argilosos, sendo uma característica marcante destes tipos de solos. Podem 
apresentar coloração acinzentadas, pálidas ou amarelado claras, podendo ocorrer ou 
não mosqueados de coloração desde avermelhadas até amareladas. Do ponto de vista 
químico, são comumente ácidos mas, em geral, de menor potencial que os latossolos. 
Como a textura pode ser muito variável, é importante que o produtor conduza as avaliações 
das características do solo do local aonde se pretende instalar a piscicultura, de modo a 
verifi car se apresentam as condições adequadas para minimizar as perdas de água por 
infi ltração. Do ponto de vista químico, é possível que seja necessário realizar a correção 
da qualidade da água, mas a avaliação do grau de acidez do solo é importante, pois a 
demanda de insumo pode ser menor nesse tipo de solo. 

Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e geralmente são solos considerados profundos. Têm como característica 
marcante a má drenagem, apresentando cores nas camadas superiores desde cinzentas até 
pretas, com teores médios a altos de carbono orgânico na camada superfi cial e apresentam 
comumente textura arenosa. Em termos de características químicas observa-se altos teores 
de cálcio e magnésio na camada superfi cial que diminuem substancialmente em profundidade 
e acidez elevada. Para a ocupação para piscicultura, apesar de representarem solos com 
adequada capacidade de retenção de água, a alta taxa de matéria orgânica nas camadas 
superfi ciais pode ser prejudicial, bem como a acidez elevada, que demandará correção da 
qualidade da água do viveiro ou açude.

Vertissolos: há relatos de pequenas manchas desse tipo de solo que apresentam cores 
desde escuras a amareladas, acinzentadas ou avermelhadas. Apresentam profundidade 
variável, mas geralmente rasos e com presença de fendas no perfi l e drenagem imperfeita. 
A camada superfi cial é normalmente rica em matéria orgânica e, do ponto de vista químico 
são extremamente ácidos, podendo apresentar elementos ricos em enxofre. Este tipo de 
solo é pouco recomendado para a ocupação com atividade de piscicultura, pois além das 
suas características físicas, a acidez extrema é de difícil correção e gera alto custo para 
adequação da qualidade da água. 
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3.3.1 SENA MADUREIRA

3.3.1.1 Localização geográfi ca

Sena Madureira está situado às margens do rio Iaco, que tem os rios Macauã e Caeté como 
seus principais afl uentes. Faz divisa com Manoel Urbano (norte e noroeste), Peru (sudoeste), 
Assis Brasil e Brasileia (sul), Rio Branco e Bujari (leste) e encontra-se a 135 m de altitude e 
distante 145 km de Rio Branco.

3.3.1.2 Características do relevo

O Município de Sena Madureira mostra-se dividido em três unidades geomorfológicas: Depressão do 
Juruá-Iaco, Depressão do Iaco-Acre e Planície Amazônica, conforme descrito a seguir.

Figura 3.3.1.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Sena Madureira.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

SENA MADUREIRA
3.3.1
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3.3.1.3 Principais vias de acesso

A principal via de acesso ao município é feita através da BR-364 partindo de Rio Branco que 
está a 145 km de distância, seguindo até Cruzeiro do Sul distante 496 km. Além disso, pode 
ser acessado via fl uvial através do rio Purus e por aeronaves de pequeno porte a partir do 
Aeroporto Internacional de Rio Branco.

3.3.1.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com estimativas do IBGE, em 2018, a população de Sena Madureira era de 45.177 
pessoas. Em 2010, de acordo com o último censo do IBGE, a população era de 38.029 pessoas, 
com uma densidade demográfi ca de 1,60 hab./km²
De acordo com dados do Atlas do desenvolvimento Humano para o Brasil, em 2010, a 
população da zona rural era de 12.917 habitantes (33,97%) e a população da zona urbana 
era de 25.112 habitantes (66,03%).
Ainda segundo a mesma fonte, em 2010, a população do sexo masculino representava 
51,91% (19.739 pessoas), destas, 36,0% (7.105) viviam na área rural. A população feminina 
representava 48,09% (18.290 pessoas), destas, 31,8% (5.812 pessoas) viviam na área rural. 
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 34,81% da população (13.239 pessoas) 
possuem menos de 15 anos; 60,65% da população (23.065 pessoas) estão entre 15 e 64 anos 
de idade e apenas 4,54% da população (1.725 pessoas) tem idade a partir de 65 anos.

Figura 3.3.1.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Sena Madureira.
Fonte: IBGE, 2010
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3.3.1.5 Informações socioeconômicas

3.3.1.5.1 Informações gerais

O município de Sena Madureira foi responsável pelo 3º maior PIB do estado (R$ 358,2 
milhões) em 2010, porém apresentou o 14º PIB per capta (R$ 9.253,00) do Acre, indicando 
que, proporcionalmente, esse município está abaixo da média do estado (R$ 11.074,00) em 
termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 64,17% em 2000 para 65,55% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 8,56% em 2000 para 7,96% em 2010.

Figura 3.3.1.3 Composição da população maior de 18 anos em Sena Madureira.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 26,01% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 4,18% na indústria de 
transformação, 6,77% no setor de construção, 1,15% nos setores de utilidade pública, 10,88% 
no comércio e 39,75% no setor de serviços.

Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Sena Madureira 
foram a Administração Pública, o comércio, agropecuária, serviços, indústria de transformação 
e construção civil.

1.1.1.1.1 * 3.3.1.5.2
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Tabela 3.3.1.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Sena Madureira.

Estado do Acre - Município de Sena Madureira
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 104 121 17 16,35
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 55 56 1 1,82
5 - Comércio 577 554 -23 -3,99
6 - Serviços 202 239 37 18,32
7 - Administração Pública 725 739 14 1,93
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 270 292 22 8,15
Total 1.933 2.001 68 3,52

Fonte: Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

Renda per capta 
A renda per capita média de Sena Madureira cresceu 98,07% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 161,96, em 1991, para R$ 212,97, em 2000, e para R$ 320,80, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,66%. A taxa média anual 
de crescimento foi de 3,09%, entre 1991 e 2000, e 4,18%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto 
de 2010), passou de 68,78%, em 1991, para 60,33%, em 2000, e para 37,59%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Sena Madureira era 0,603, em 2010, o que 
situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 
dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi Longevidade, com índice de 0,810, 
seguida de Renda, com índice de 0,593, e de Educação, com índice de 0,456.

1.1.1.0.8 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados dez produtores que participaram do painel no município de Sena 
Madureira, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como 
validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 60% são do sexo masculino e 40% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 10% são alfabetizados, 10% têm ensino fundamental completo, 
40% ensino médio completo, 10% ensino superior incompleto e 30% ensino superior 
completo. A escolaridade na família se distribui: 10% têm o ensino fundamental incompleto, 
10% o ensino médio incompleto, 20% ensino médio completo, 20% ensino superior 
incompleto e 40% ensino superior completo. Os indicadores apontam que elevação no 
grau de escolaridade dos membros da família em relação aos produtores entrevistados, 
normalmente, o responsável econômico pela família.

1.1.1.1.1 * 3.3.1.5.2
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Em termos de renda, 10% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 
1 salário mínimo, 30% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 40% entre 4 
e 6 salários mínimos, 10% entre 6 e 8 salários mínimos e 10% acima de 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi 
a mais frequente para 70% dos entrevistados, seguido de emprego público (40%), emprego 
privado (20%), trabalho avulso (10%) e negócios urbanos (10%), indicando a importância da 
atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, porém 30% dos entrevistados 
declararam ter mensalistas nas propriedades e 50% contratam eventuais diaristas. De qualquer 
forma, há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 70% enquanto a bovinocultura para 30%. Para 30% dos entrevistados a 
piscicultura é a segunda atividade mais importante. A piscicultura é considerada uma atividade 
economicamente importante em 80% das propriedades dos entrevistados. Em termos de fonte de 
recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso próprio, sendo em mais da metade 
dos casos proveniente de outras atividades e, para certa de 1/3, da própria piscicultura. Para 20% 
dos entrevistados, a principal fonte de recurso é o fi nanciamento bancário.

3.3.1.6 Informações sobre recursos naturais

Em Sena Madureira, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Latossolos: solos observados em pequena mancha ao norte, adjacente à mancha de 
Plintossolos, na divisa com o município do Bujari.
Argissolos: presente em grande parte do território do município, cobre a região central e a 
leste da calha do rio Caeté. 
Cambissolos: solos que predominam a região sudoeste do município, desde a fronteira com o 
Peru até na região das cabeceiras dos rios Iaco e Macauã e tributários à montante do Caeté.
Vertissolos: ocorre na região norte do município, a partir da calha do rio Caeté e um pequenas 
manchas no sudoeste do território.
Gleissolos: são os solos que ocorrem nas calhas dos principais rios que cortam o município, 
como o Caeté, Iaco, Macauã.
Plintossolos: solos que ocorrem em pequena mancha a leste do município na divisa com o Bujari. 
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Figura 3.3.1.4 Mapa de solos de Sena Madureira.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.3.1.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Sena Madureira.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.
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Principais corpos hídricos
Bacia do Purus: o principal rio desta bacia é o rio Purus, o segundo maior representante da 
drenagem do estado. Sua área de drenagem total corresponde a 372.000 km², e dentro do 
território acreano cobre em torno de 43.897 km2. O rio Purus nasce no Peru e entra no Brasil 
com a direção sudoeste-nordeste, com declividade média de 6,1 cm/km. O curso do Purus 
é extremamente sinuoso e muda de direção diversas vezes até receber o Rio Acre. A partir 
daí, retoma o sentido Nordeste, até o estado do Amazonas. O Purus é navegável, em águas 
altas, em uma extensão de 2.187 km desde sua foz até a foz do Rio Acre. Entre os principais 
afl uentes do Rio Purus no estado são: Chandless (359 km de percurso), Iaco (650 km de 
percurso), Macauã (336 km de percurso), Iquiri (212 km de percurso) e o rio Acre (1.200 km 
de percurso) que é o seu principal afl uente. Sua vazão média na desembocadura, no Rio 
Solimões, chega a 10.870 m³/s. O período de “cheia” ocorre entre os meses de novembro a 
maio. Na escala de tempo anual, a pluviosidade média registrada pelas estações desta bacia 
situa-se na faixa dos 2.000 mm. Os municípios que possuem território dentro da Bacia do Rio 
Purus são: Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano, Assis Brasil e pequenas 
porções dos territórios de Bujari e Feijó.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (13/08), os resultados das análises dos 
principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio 
Iaco apresenta características favoráveis como fonte de água para piscicultura. A seguir 
são apresentados os resultados da medição realizada a partir de amostra de água coletada 
em Sena Madureira.

Tabela 3.3.1.2 Resultados da análise de água do rio Iaco, em Sena Madureira.

Parâmetro Valor medido
pH 7,5
Alcalinidade total 144 mg/L CaCO3

Dureza total 135 mg/L CaCO3

3.3.1.7 Caracterização da piscicultura

Em Sena Madureira, bem como em grande parte do estado, há uma diversidade de portes 
e situações em que a piscicultura é explorada. Desde as pequenas propriedades aonde a 
criação de peixes é voltada para a subsistência, até pisciculturas de maior porte com fi nalidade 
comercial. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos 
piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização 
da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo realizado com as 
lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.

3.3.1.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, apenas 90% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e 50% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da piscicultura. Os 
principais motivos para a falta de regularização são problemas fundiários e a difi culdade de 
cumprir com todas as etapas do processo por conta da burocracia e custos envolvidos.
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Em termos de acesso à propriedade, 50% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
40% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso e outros 10% mencionaram fi car sem 
acesso nessa época do ano.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 3 
anos, o mais experiente com 15 anos, tendo como média 7 anos de experiência, indicando 
que a experiência é bastante variada entre os produtores.
Com relação à infraestrutura de produção, 80% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 100% possuem depósito de insumos (70% de madeira 
e 30% de alvenaria), sendo 20% destes exclusivo para ração e 80% compartilhado com outros 
insumos. A principal fonte de água é pelo armazenamento de água de chuva, seguido por 
nascentes e igarapés.
As principais espécies produzidas são a pirapitinga e o tambaqui. Todos os entrevistados 
utilizam a ração extrusada como única fonte de alimento. A produção no último ano, entre os 
entrevistados, variou de 350 kg a 16,0 toneladas.
O volume de comercialização da última safra variou entre 250 kg e 14,0 toneladas. O preço 
mínimo de comercialização foi de R$ 7,00/kg, o máximo de R$ 13,00 e a média de R$ 9,55/
kg. O peso médio de venda mais frequente da pirapitinga foi de 1,7 a 2,0 kg e do tambaqui de 
1,8 a 2,5 kg. A principal via de comercialização foi ao consumidor fi nal por meio de mercados/
feiras (frequência de 70%), seguido de supermercados e intermediários.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 90% dos entrevistados declararam que utilizam 
alguma ferramenta, seja registro em papel, informatizado ou guardam os comprovantes 
fi scais para posterior contabilização. Dentre os entrevistados, todos declararam que calculam 
algum índice de desempenho produtivo, seja ganho de peso, conversão alimentar, taxa de 
sobrevivência, custo de produção ou outro.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 100% recebem ou 
já receberam, sendo o SEBRAE a instituição promotora citada por todos, com o nível de 
satisfação de 80% entre os produtores entrevistados.
Em termos de capacitação, 100% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
e cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas pelo 
SEBRAE e IFAC.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a difi culdade de legalizar os 
empreendimentos foi apontada com a principal (40% dos entrevistados), seguido da difi culdade 
de acessar recursos fi nanceiros e a falta de conhecimentos.  A difi culdade em acessar o 
crédito bancário fi gurou como a segunda maior barreira para o crescimento da piscicultura, 
apontado por 60% dos entrevistados.
No bloco cooperação e governança, 100% dos entrevistados participam de associação, 
enquanto nenhum participa de cooperativa de produtores, 20% já participaram de cooperativa, 
mas não participam mais.

3.3.1.7.2  Propriedade modal

Em Sena Madureira, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 hectares de 
área total com 2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em viveiro escavado 
para recria e açudes para engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que 
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ocorre principalmente no período chuvoso. O viveiro de recria tem tipicamente área de 500 m2

e os açudes de engorda em torno de 5.000 m2 de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 3 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são peixes redondos, sobretudo 
a pirapitinga. Outras espécies como piau, curimatã aparecem em menor proporção nessas 
propriedades. A maioria da produção de peixes é feita em duas fases, ou seja, os animais 
são povoados numa unidade de recria em viveiro escavado e depois transferidos para 
açudes de engorda.
Essa propriedade tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do produtor, 
um depósito compartilhado para insumos (ração, fertilizantes, etc.) e uma roçadeira a gasolina 
para a limpeza periódica da área de produção, não só da piscicultura.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente, exceto pelo uso de roçadeira e o perfi l 
da mão de obra mais comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas 
como despesca e manutenção da área.

3.3.1.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo, com a produção de pirapitinga e tambaqui, 
sendo similar para ambas as espécies, tanto em termos de parâmetros técnicos como 
econômicos, considerando, que normalmente na produção modal não se utiliza espécie 
secundária, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui/pirapitinga
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
pirapitinga e tambaqui em Sena Madureira, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.3.1.3. Premissas técnicas da produção de pirapitinga em Sena Madureira.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1 ha
Número de animais povoados por ciclo 3.000
Porte dos juvenis povoados 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência 75%
Peso médio de venda 3,0 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo 4.590 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,78
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Tabela 3.3.1.4. Premissas econômicas da produção de pirapitinga em Sena Madureira.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 1.500,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Valor do depósito de insumos (ocupação de 50%) R$ 15.000,00
Motocicleta (ocupação de 30%) R$ 6.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 30%) R$ 1.800,00
Milheiro de juvenis de pirapitinga R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 1,5%) R$ 4,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 4,5%) R$ 2,80
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 25%) R$ 2,60
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 69%) R$ 1,84
Pró-labore mensal (ocupação 15%) R$ 224,55
Custo de diarista (15 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,10
Valor de venda do pirapitinga (kg) – varejo (100%) R$ 9,00

Tabela 3.3.1.5. Resultados econômicos da produção de pirapitinga em Sena Madureira.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 41.310,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 21.107,69
Custo Operacional Total (COT) R$ 25.614,79
Custo Total (CT) R$ 25.896,42
Margem bruta R$ 20.202,31
Margem líquida R$ 15.695,21
Lucro R$ 15.413,58
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Figura 3.3.1.6 Composição de custos e margens da produção de pirapitinga em Sena Madureira.

Os resultados indicam que a produção da pirapitinga é lucrativa, deixando uma margem de 
lucro sobre a venda de 37%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição 
de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 4,60/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 5,58/kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de 
venda deve ser no mínimo R$ 5,64/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de 
R$ 9,00/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 2,35 toneladas por ciclo, ou seja, 
52% da atual produção. Para cobrir o COT é de 2,85 toneladas, o que representa 62,1% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 2,88 toneladas, ou seja, a 
62,7% das atuais 4,59 toneladas.

3.3.1.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Sena Madureira, foram identifi cadas sete empresas que atuam no segmento comercial 
que fornecem insumos para a piscicultura, sobretudo a ração, que representa o principal item 
de custeio da atividade. Destas, sete trabalhavam como revenda e duas como representantes 
comerciais. Todas as entrevistadas comercializam ração para peixes e uma também 
disponibilizam calcário, ureia e medicamentos. O volume de vendas de ração das empresas 
entrevistadas varia entre 7,4 e 150 t./ano, com média de 67 t./ano. Assim, estima-se que o 
comércio local movimente em torno de 470 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foram identifi cadas as marcas BigSal, Laguna, Nutrak e Marília. 
Os preços de ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 3.3.1.6 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Sena Madureira.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 47,00 R$ 50,14 R$ 55,00
32% R$ 52,00 R$ 61,67 R$ 68,00
36% R$ 60,00 R$ 79,21 R$ 87,30
40% R$ 79,20 R$ 96,40 R$ 110,00
45% R$ 94,00 R$ 94,00 R$ 94,00

Tabela 3.3.1.7 Preço de venda por atacado para pagamento à vista das rações para peixes em Sena Madureira.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 46,00 R$ 47,75 R$ 51,00
32% R$ 61,00 R$ 61,00 R$ 61,00
36% R$ 71,00 R$ 71,00 R$ 71,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 71% dos 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria 
no aumento de 20 a 100% do volume comercializado. As empresas de maior volume de 
venda declararam menor taxa de aumento e as de menor volume de vendas a maior taxa de 
potencial no crescimento das vendas. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a ração 
nesse município, estão a logística de transporte desde a indústria até o produtor, por causa 
da distância e más condições das estradas, o atraso na entrega de alguns fornecedores e o 
curto prazo de validade dos produtores, pois alguns produtores se deterioram antes do fi nal 
da validade das embalagens.

3.3.1.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.3.1.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Sena Madureira, foram entrevistados 3 empreendimentos, sendo três supermercados, 
mais a colônia de pescadores que é responsável pela gestão do mercado municipal do peixe. 
Para os supermercados, a venda de pescado tem um grau de importância entre 1 e 3, na 
escala crescente de importância de 1 a 10. Para a colônia de pescadores, a importância está 
entre 7 e 10 na escala.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração
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Em termos de forma de conservação dos produtos, 33% comercializam pescado fresco e 
67% trabalham com pescado congelado. Entre os supermercados entrevistados, apenas 
1/3 processa (cortes) do produto no local. Desses empreendimentos, 1/3 é abastecido 
semanalmente e os demais são abastecidos mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui e a pirapitinga, seguidos pelo 
piau e a dourada, todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são 
apresentados a seguir.

Tabela 3.3.1.8 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Sena Madureira.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 8,00 R$ 9,50 R$ 11,00
Pirapitinga (inteira) R$ 8,00 R$ 9,50 R$ 11,00
Piau (inteiro) R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00

Com relação às preferências do consumidor, todos os entrevistados indicaram que a 
presença de espinhas no peixe é um fator que não interfere na venda. A forma mais vendida 
de pescado é em cortes, seguido do eviscerado. A forma de acondicionamento mais usada 
para o peixe fresco é a caixa de isopor e, para os congelados a caixa de papelão. Todos 
declararam estar satisfeitos com o tipo de acondicionamento. Os principais fornecedores para 
os entrevistados são piscicultores para os peixes frescos e frigorífi cos para os congelados. 
Todos os entrevistados informaram que adquirem o pescado de fornecedores fi xos e cerca de 
metade dos fornecedores são locais e a outra metade regionais.
Todos os entrevistados informaram conhecer e comercializar peixes de criação, e acreditam 
que não existe preconceito dos consumidores com respeito ao peixe da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, todos acreditam que uma redução de preço 
da ordem de 10%, possa alavancar o consumo entre 15 e 30%, ou seja, há elasticidade na 
demanda por conta do preço. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados como primeiro a sazonalidade na oferta do pescado e a consequente 
oscilação de preços e a falta de mais opções de fornecedores.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citada a redução de preços 
de venda (promoções) como a principal estratégia.

1.1.1.1.1 * 3.3.1.9.2
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1.1.1.0.9 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Para conhecer o perfi l de compra de pescados por restaurantes, foram entrevistados 5 
empreendimentos nesse segmento em Sena Madureira. Desses, 80% oferecem o sistema self-
service e 20% à la carte. O número de refeições servidas mensalmente entre os entrevistados 
varia de 1.200 a 2.200, sendo que a participação do peixe nessas refeições varia de 30% a 
80%, a depender do empreendimento.
Em relação ao perfi l do consumidor, a maioria dos empreendimentos atende ao público da 
classe B e C e, 40% dos entrevistados acreditam que o público do sexo feminino consome 
mais pescados, 40% acreditam que não há diferença e 20% não soube informar.
Os peixes mais servidos pelos restaurantes que participaram da pesquisa são: tambaqui e 
surubim, seguidos pelo fi lhote, pirapitinga e pirarucu. Todos os entrevistados afi rmaram que 
a presença de espinhas no peixe é impeditiva para a venda aos seus clientes e a forma mais 
preparada é a frita, seguido do cozido.
Os preços pagos pelos restaurantes variaram entre R$ 9,00 e R$ 14,00/kg (tambaqui e 
surubim, respectivamente) para peixes inteiros com vísceras e R$ 12,00/kg para o fi lé. A 
forma prevalente de acondicionamento para o transporte é em sacolas plásticas, seguido 
de caixa de isopor e caixa plástica e, 60% declararam estarem satisfeitos. A maior parte dos 
restaurantes compra de fornecedores fi xos (60%), fazendo as compras quinzenais (40%), 
diárias (20%), semanais (20%) e mensais (20%).
Entre os entrevistados, 80% declararam que servem peixes de criação e os mesmos acreditam 
que não há preconceito por parte dos consumidores em relação aos peixes da piscicultura.
Dentre as principais difi culdades em trabalhar com peixes, foram destacados a falta de 
fornecedores (60% dos entrevistados) e a sazonalidade de preços (20%) e outros indicaram 
não terem difi culdade (20%).
Para 20% dos entrevistados, a demanda de pescado é sensível à variação de preço, mas não 
souberam quantifi car o potencial aumento de vendas no caso de redução do valor do prato. 
Por outro lado, 80% não souberam opinar sobre essa questão pelo fato de trabalharem com 
sistema de self-service, no qual essa avaliação é mais difícil.
Em termos de estratégias para aumentar o consumo de peixes nos restaurantes que 
participaram da pesquisa estão a oferta de peixes sem espinhos (80%) e a maior divulgação 
do pescado como, por exemplo, de novos pratos (20%).

1.1.1.1.1 * 3.3.1.9.2
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3.3.2 MANOEL URBANO

3.3.2.1 Localização geográfi ca

Manoel Urbano situa-se na margem esquerda do rio Purus, a 162 m de altitude, limitando-se 
norte com o Amazonas, noroeste com Feijó, a oeste com Santa Rosa do Purus, ao leste e ao 
sul com Sena Madureira e, ao extremo sudoeste com o Peru.

3.3.2.2 Características do relevo

Manoel Urbano possui duas unidades geomorfológicas, de acordo com a classifi cação do 
ZEE e IBGE. A caracterização dessas unidades geomorfológicas é apresentada no início 
deste capítulo, com vistas às necessidades para o desenvolvimento da piscicultura. São elas: 
Planície Amazônica e Depressão Juruá-Iaco.

Figura 3.3.2.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Manoel Urbano.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

3.3.2.3 Principais vias de acesso

O município de Manoel Urbano está distante 238 km da capital, cujo principal acesso é feito 
pela rodovia BR-364. O acesso fl uvial é feito pelo rio Purus e há suporte para a operação de 
aeronaves de pequeno porte.

MANOEL URBANO
3.3.2
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3.3.2.4 Informações sobre a demografi a

É o terceiro município menos populoso do estado, com uma população de 9.336 habitantes 
de acordo com estimativas de 2018 do IBGE. No último censo do IBGE 2010, a população do 
município era de 7.981 habitantes, com uma densidade demográfi ca de 0,75 hab./km².
De acordo com dados do IBGE em 2010, a população da zona rural era de 2.703 habitantes 
(33,87%) e a população da zona urbana era de 5.278 habitantes (66,13%).
De acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2010, a população 
masculina representava 53,31% (4.255 pessoas), destes, 36,3% viviam na área rural. A 
população feminina representava 46,69% (3.726 pessoas), das quais 30,9% (1153 pessoas) 
viviam na área rural área rural.
De acordo com a mesma fonte, a população com menos de 15 anos era de 3.208 residentes 
(40,20% da população), na faixa etária de 15 à 64 anos de idade, a população era de 4.462 
residentes (55,91%), e, a população com mais de 64 anos, formada por 311 pessoas (3,90%).

Figura 3.3.2.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Manoel Urbano.
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.
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3.3.2.5 Informações socioeconômicas

3.3.2.5.1  Informações gerais

O município de Manoel Urbano foi responsável pelo 19º PIB do estado (R$ 72,6 milhões) 
em 2010, e apresentou o 16º PIB per capta (R$ 8.960,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está abaixo da média do estado (R$ 11.074.00) em termos 
de geração de riqueza.
Em termos de ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 
75,39% em 2000 para 64,26% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 6,33% em 2000 para 2,68% em 2010.

Figura 3.3.2.3 Composição da população maior de 18 anos em Manoel Urbano.
Fonte: Atlas Brasil, 2013

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 31,77% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,14% na indústria de 
transformação, 8,71% no setor de construção, 0,81% nos setores de utilidade pública, 6,82% 
no comércio e 41,30% no setor de serviços.
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Segundo dados do MTE, em 2017, os setores que mais empregaram em Manoel Urbano, 
foram, a administração pública, agropecuária, construção civil, comércio, serviços e indústria 
de transformação.

Tabela 3.3.2.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Manoel Urbano.

Estado do Acre - Município de Manoel Urbano
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 5 5 n/d
2 - Indústria de transformação 1 1 0 0
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 98 98 n/d
5 - Comércio 61 62 1 1,64
6 - Serviços 16 18 2 12,5
7 - Administração Pública 394 388 -6 -1,52
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 405 254 -151 -37,28
Total 877 826 -51 -5,82

Renda per capta 
A renda per capita média de Manoel Urbano cresceu 175,96% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 111,50, em 1991, para R$ 184,82, em 2000, e para R$ 307,70, em 2010. Isso 
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,49%. A taxa média anual 
de crescimento foi de 5,78%, entre 1991 e 2000, e 5,23%, entre 2000 e 2010. A proporção de 
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto 
de 2010), passou de 84,37%, em 1991, para 64,10%, em 2000, e para 38,12%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Manoel Urbano era 0,551, em 2010, o 
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 
e 0,599). A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi Longevidade, com 
índice de 0,767, seguida de Renda, com índice de 0,586, e de Educação, com índice de 0,373
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1.1.1.0.10    Informações socioeconômicas dos piscicultores

Na realização do painel em Manoel Urbano, por conta da difi culdade de mobilização e o 
aparente baixo grau de interesse dos produtores, houve baixa participação dos produtores 
no evento. Assim, o painel foi realizado com a participação de técnicos e foram entrevistados 
quatro produtores, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem 
como validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade do produtor, 
25% têm ensino fundamental incompleto, 50% ensino fundamental completo e 25% ensino 
superior completo. A escolaridade na família se distribui: 25% ensino médio incompleto, 25% 
ensino médio completo e 50% ensino superior completo. Os indicadores mostram que nas famílias 
dos produtores entrevistados, há uma elevação no grau de escolaridade dos membros da família 
em relação ao produtor, frequentemente, o responsável econômico da família.
Em termos de renda, 75% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 
1 salário mínimo e 25% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos. Dentre as 
principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais 
frequente para 75% dos entrevistados, seguido de emprego privado com 25%, reforçando a 
importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com eventuais diaristas. De qualquer 
forma, há, em todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, a bovinocultura foi apontada como a principais atividade econômica da 
propriedade por 50% dos entrevistados, seguidos da suinocultura e agricultura. A piscicultura 
aparece como atividade secundária para 75% das propriedades. Mesmo assim, a piscicultura 
é apontada como uma atividade economicamente importante em todas as propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, para todos os 
entrevistados a principal fonte é o recurso próprio de outras atividades.

3.3.2.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Manoel Urbano, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados 
anteriormente no documento.
Argissolos: ocorrem em pequena mancha contínua próximo à sede do município.
Plintossolos: são observados ao longo da calha do rio Purus, na área que margeia os 
Gleissolos, partindo a área central do município no sentido da jusante.
Gleissolos: ocorrem ao longo das calhas dos rios Chandless e Purus, cortando o território do 
município longitudinalmente.
Vertissolos: podem ser encontrados em pequenas manchas na região nordeste do município, 
na divisa com Sena Madureira e no extremo sul. 
Cambissolos: solos predominantes do município, cobrem grande parte do seu território.

1.1.1.1.1 * 3.3.2.5.2
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Figura 3.3.2.4 Mapa de solos de Manoel Urbano.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.3.2.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Manoel Urbano.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Principais corpos hídricos
 A bacia do rio Purus, composta pelo rio Purus que corta o município e seus diversos 
afl uentes, ao exemplo do rio Chandless que corta o município, representa os principais corpos 
hídricos desta região. A caracterização da bacia do Purus foi apresentada anteriormente.
 Durante o levantamento in loco do diagnóstico (10/08), os resultados das análises 
dos principais parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que 
o rio Purus apresenta características favoráveis como fonte de água para piscicultura. 
A seguir são apresentados os resultados da medição realizada a partir de amostra de 
água coletada em Manoel Urbano. 
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Tabela 3.3.2.2 Resultados da análise de água do rio Purus, em Manoel Urbano.

Parâmetro Valor medido
pH 7,0
Alcalinidade total 87 mg/L CaCO3

Dureza total 81 mg/L CaCO3

3.3.2.7 Caracterização da piscicultura

Em Manoel Urbano, embora exista um número pequeno de produtores que produzem peixes, 
o porte e as condições são diversifi cados. Há pequenas propriedades aonde a criação de 
peixes é voltada para a subsistência e pisciculturas de maior porte com fi nalidade comercial 
(3 a 4 hectares de lâmina de água). Nesta seção, é apresentada uma descrição geral dos 
empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em 
seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo 
realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.

3.3.2.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), mas apenas 25% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da 
piscicultura, mas demonstraram interesse em regularizar atividade, apesar do receio da 
burocracia, custos e desconhecer os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 75% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
25% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 1,2 anos, 
o mais experiente com 10 anos, indicando que esses produtores são experientes na atividade.
Com relação à infraestrutura de produção, 75% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos. Das propriedades, 75% possuem depósito de insumos 
de madeira, sendo 1/3 destes exclusivo para ração. As principais fontes de água são as 
nascentes, seguidos de armazenamento de água de chuva.
As principais espécies produzidas são o tambaqui e pirapitinga. Dentre os entrevistados, 75% 
declararam que usam ração como principal fonte de alimento, mas 50% fornecem alimentos 
alternativos. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 30 a 500 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 30 e 2.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização foi de R$ 10,00/kg. O peso médio de venda mais 
frequente da pirapitinga e do tambaqui foi de 1,2 kg e a principal via de comercialização foi ao 
consumidor fi nal, sendo que um dos produtores afi rmou vender sua produção a intermediários.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 25% dos entrevistados declararam que 
guardam os comprovantes fi scais para posterior contabilização. Nenhum dos entrevistados 
calcula os índices de desempenho produtivo.
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No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas um dos produtores 
recebe ou já recebeu, mas não soube informar quem realizou o atendimento.
Em termos de capacitação, 50% dos entrevistados declararam ter participado de palestras na 
área da piscicultura no último ano promovido pelo governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a difi culdade de acesso a 
recurso fi nanceiro foi apontada como a mais grave por 75% dos entrevistados. 
No bloco cooperação e governança, nenhum dos entrevistados participa de associação e 
75% fazem parte de cooperativa.

3.3.2.7.2  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 hectares de 
área total com 0,2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para 
engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no 
período chuvoso. Os açudes de engorda têm em torno de 1.000 m2 de lâmina de água. Sendo 
assim, a piscicultura modal possui 2 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são peixes redondos, sobretudo 
o tambaqui e a pirapitinga. Outras espécies como piau, curimatã e matrinxã aparecem em 
menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita em fase 
única, ou seja, os animais são povoados diretamente nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do 
produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita manualmente. Os insumos são 
armazenados na própria residência e não há depósito específi co para essa fi nalidade.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.3.2.7.3  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo, com a produção de tambaqui e pirapitinga, 
sendo similar para ambas as espécies, tanto em termos de parâmetros técnicos como 
econômicos, considerando, que normalmente na produção modal não se utiliza espécie 
secundária, segundo informado no painel.
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Premissas e resultados da produção de tambaqui/pirapitinga
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui/pirapitinga em Manoel Urbano, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.3.2.3. Premissas técnicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Manoel Urbano.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,2 ha
Número de animais povoados por ciclo 1.000
Porte dos juvenis povoados 5 a 8 cm
Taxa de sobrevivência 70%
Peso médio de venda 1,6 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo 1.120 kg
Taxa de conversão alimentar geral 2,00

Tabela 3.3.2.4. Premissas econômicas da produção de tambaqui/pirapitinga em Manoel Urbano.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 1.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 55.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 5.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui/pirapitinga R$ 500,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 2,40
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 2,08
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 75%) R$ 2,00
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Custo de diarista (5 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,00
Valor de venda do tambaqui/pirapitinga (kg) – varejo (100%) R$ 10,00
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Tabela 3.3.2.5. Resultados econômicos da produção de tambaqui/pirapitinga em Manoel Urbano.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 11.200,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 6.935,99
Custo Operacional Total (COT) R$ 8.866,93
Custo Total (CT) R$ 8.938,93
Margem bruta R$ 4.264,01
Margem líquida R$ 2.333,07
Lucro R$ 2.261,07

Figura 3.3.2.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui/pirapitinga em Manoel Urbano.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui e pirapitinga é lucrativa, deixando uma 
margem de lucro sobre a venda de 20,2%. Sendo o COE representativo dos desembolsos 
para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda 
deve ser de, no mínimo R$ 6,19/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a 
depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 
7,92/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo 
uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 7,98/kg. Considerando o atual valor de 
venda ponderada de R$ 10,00/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal 
é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 0,69 toneladas por ciclo, ou seja, 
62% da atual produção. Para cobrir o COT é de 0,89 toneladas, o que representa 79,5% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 0,89 toneladas, ou seja, a 
79,5% das atuais 1,12 toneladas.
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3.3.2.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Manoel Urbano, foram identifi cadas duas empresas que atuam no segmento comercial 
que fornecem ração para peixes. Ambas trabalhavam como revenda não comercializam 
calcário, ureia ou medicamentos. O volume de vendas de ração das empresas entrevistadas 
varia entre 1 a 12 t./ano, com média de 6,5 t./ano. Assim, estima-se que o comércio local 
movimente em torno de 13 t./ano de ração de peixes.
Dentre as rações comerciais, foi identifi cada apenas a Nutrak. Os preços de ração levantados 
durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.3.2.6 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Manoel Urbano.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25kg)
Médio

28% R$ 55,00
32% R$ 60,00
40% R$ 110,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 50% dos 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento de até 100% do volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a 
ração nesse município, estão o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda e o 
desinteresse de algumas indústrias em fornecer para revendas de pequeno porte.

3.3.2.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.3.2.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Manoel Urbano, foram entrevistados 2 empreendimentos que comercializam pescado 
regularmente, sendo um supermercado e uma peixaria. Desses entrevistados, um informou 
que a venda de pescado tem um grau de importância entre 7 e 10 e o outro apontou a 
importância entre 1 e 3, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, um dos empreendimentos comercializava 
pescado fresco e ambos trabalhavam com pescado congelado. Em apenas um dos 
empreendimentos é realizado o processamento (cortes) do produto no local. Desses 
empreendimentos, ambos são abastecidos quinzenalmente.

Proteína bruta na ração
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Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui e o piau, seguidos dos surubins e 
outros peixes de couro, todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são 
apresentados a seguir.

Tabela 3.3.2.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Manoel Urbano.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
Surubim (inteiro) R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
Piau (inteiro) R$ 10,00 R$ 11,00 R$ 12,00
Dourada (evisc.) R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00

Com relação às preferências do consumidor, ambos entrevistados indicaram que a presença 
de espinhas no peixe não representa difi culta na venda. A forma mais vendida de pescado 
é inteiro/eviscerado e cortes. A forma de acondicionamento durante o transporte é em 
caixas de isopor e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os fornecedores 
dos entrevistados se dividem entre frigorífi cos, pescadores e piscicultores. Os entrevistados 
declararam que compram tanto de alguns fornecedores fi xos como esporádicos eventuais e 
se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, apenas um dos entrevistados acredita que 
a demanda do pescado deve crescer em 30% caso haja uma redução de preço da ordem de 
10% no tambaqui e aumento de até 50% no caso do piau. O outro entrevistado não soube 
opinar sobre essa questão. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a baixa qualidade do pescado e o processo de benefi ciamento por causa da 
difi culdade com a mão de obra necessária e os custos.
 Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foram citados a redução 
de preços de venda (promoções) e a maior diversifi cação de produtos.

1.1.1.0.11 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Manoel Urbano, foram visitados dois restaurantes, mas nenhum servia pescado regularmente. 
Em um dos restaurantes, o entrevistado informou que oferece quando algum consumidor 
conhecido faz encomenda. O motivo para esses restaurantes não servirem é porque, segundo os 
entrevistados, o peixe é caro e os consumidores não têm o hábito de comer peixes.

1.1.1.1.1 * 3.3.2.9.2
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3.3.3 SANTA ROSA DO PURUS

3.3.3.1 Localização geográfi ca

O seu território foi desmembrado do município de Manuel Urbano. Situado às margens do rio 
Purus, seu limite começa no marco internacional da fronteira Brasil / Peru, localizado próximo 
a nascente do rio Santa Rosa do Purus, limitando-se ao norte e oeste com o município de 
Feijó e a leste e sudeste com Manuel Urbano.

3.3.3.2 Características do relevo

Em Santa Rosa do Purus, segundo o ZEE e IBGE, predominam duas unidades geomorfológicas. 
São elas: Planície Amazônica e Depressão do Juruá-Iaco.

Figura 3.3.3.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Santa Rosa do Purus.
Fonte :Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

SANTA ROSA DO PURUS
3.3.3
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3.3.3.3 Principais vias de acesso

O acesso ao município somente é possível por via fl uvial, ou transporte aéreo com pequenas 
aeronaves. É considerado um dos municípios de mais difícil acesso da região amazônica.

3.3.3.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com estimativas de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
a população de Santa Rosa do Purus era de 6.362 habitantes. Os dados do último censo do 
IBGE, em 2010, a população total era de 4.691 pessoas com uma densidade demográfi ca de 
0,76 hab./km².
De acordo com dados do IBGE em 2010, a população de zona rural era de 2.799 habitantes, 
o que corresponde a 59,67% da população, enquanto, a população da zona urbana era de 
1.892 habitantes, que corresponde a 40,33% da população.
De acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano para o Brasil, no ano de 2010 
a população residente do sexo masculino representava 51,29% (2.406 pessoas), destes, 
60,0% viviam na área rural, e a população do sexo feminino representava 48,71% (2.285 
pessoas), das quais, 61,4% (1.404 pessoas) viviam na área rural.
 De acordo com a mesma fonte, 46,19% (2.167 pessoas) da população possuem menos 
de 15 anos, 52,06% estão entre 15 e 64 anos de idade (2.442 pessoas) e, apenas 1,75% (82 
pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.3.3.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Santa Rosa do Purus.

Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 2010.



188 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.3.3.5 Informações socioeconômicas

3.3.3.5.1 Informações gerais

O município de Santa Rosa do Purus foi responsável pelo 22º PIB do estado (R$ 36,2 
milhões) em 2010, e apresentou o menor PIB per capta (R$ 7.427,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está signifi cativamente abaixo da média do estado (R$ 
11.074.00) em termos de geração de riqueza.
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou de 42,61% 
para 51,30%. No mesmo período, a taxa de desocupação passou de 6,28% para 5,30%.

Figura 3.3.3.3 Composição da população maior de 18 anos em Santa Rosa do Purus.
Fonte: Atlas Brasil,2013

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 32,74% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 1,67% na indústria de 
transformação, 1,24% no setor de construção, 1,55% nos setores de utilidade pública, 5,61% 
no comércio e 56,79% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), os setores 
que mais empregaram em Santa Rosa do Purus foram a Administração Pública, o 
comércio, serviços.
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Tabela 3.3.3.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 
2016 e 2017, por setor de atividade econômica em Santa Rosa do Purus.

Estado do Acre - Município de Santa Rosa do Purus
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 5 7 2 40
6 - Serviços 6 5 -1 -16,67
7 - Administração Pública 242 249 7 2,89
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 0 0 0 n/d
Total 253 261 8 3,16

Fonte: RAIS - Dec. 76.900/75

Renda per capta 
A renda per capita média de Santa Rosa do Purus cresceu 139,32% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 84,23, em 1991, para R$ 74,55, em 2000, e para R$ 201,58, em 
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,70%. A 
taxa média anual de crescimento foi de -1,35%, entre 1991 e 2000, e 10,46%, entre 2000 
e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior 
a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 81,23%, em 1991, para 88,51%, em 
2000, e para 73,40%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Santa Rosa do Purus era 0,517, em 2010, o 
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). 
A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,781, 
seguida de Renda, com índice de 0,519, e de Educação, com índice de 0,340
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3.3.3.5.2 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Na realização do painel em Santa Rosa do Purus, por conta do pequeno número de produtores, 
houve baixa frequência no evento. Assim, o painel foi realizado com a participação de quatro 
produtores, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como 
validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 75% eram do sexo masculino e 25% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 50% tinham ensino fundamental incompleto, 25% ensino médio 
completo e 25% o superior incompleto. A escolaridade na família foi igual a dos produtores 
entrevistados. Esse indicador aponta que, diferente de outros municípios, não houve elevação 
no grau de escolaridade dos membros da família em relação ao produtor.
Em termos de renda, 50% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 25% entre 4 e 6 salários e 25% acima de 8 salários mínimos. Dentre as 
principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais 
frequente para 75% dos entrevistados, seguido de emprego público (50%) e negócio próprio 
urbano (25%), indicando que a atividade rural é importante na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar e, em todos os empreendimentos, 
há alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Nesse município, para 50% dos entrevistados a bovinocultura é a principal atividade econômica 
da propriedade, seguido pela piscicultura e avicultura (25% cada). A suinocultura aparece 
como sendo a atividade secundária mais frequente entre os entrevistados (75%). Mesmo 
assim, todos os entrevistados afi rmaram que a piscicultura é considerada uma atividade 
economicamente importante na propriedade. Em termos de fonte de recursos investidos na 
piscicultura, as principais fontes relatadas são recurso próprio da própria piscicultura (75%) e 
de outras atividades próprias (25%).

3.3.3.6 Informações sobre recursos naturais

Em Santa Rosa do Purus, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados 
anteriormente no documento.

Cambissolos: são os solos que cobrem a grande parte do município.
Gleissolos: são os solos encontrados ao longo da calha do rio Purus em toda a extensão que 
corta o município.
Plintossolos: são os solos encontrados às margens dos Gleissolos ao longo da calha do rio 
Purus em todo o território do município.
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Figura 3.3.3.4 Mapa de solos de Santa Rosa do Purus.
Fonte :Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

Figura 3.3.3.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Santa Rosa do Purus.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.
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Principais corpos hídricos
A bacia do rio Purus, composta pelo rio Purus que corta o município, representa os principais 
corpos hídricos desta região. A caracterização da bacia do Purus foi apresentada anteriormente.
Durante o levantamento in loco do diagnóstico (06/08), os resultados das análises dos principais 
parâmetros químicos de avaliação da qualidade da água indicaram que o rio Purus apresenta 
características favoráveis como fonte de água para piscicultura. A seguir são apresentados os 
resultados da medição realizada a partir de amostra de água coletada em Santa Rosa do Purus. 

Tabela 3.3.3.2 Resultados da análise de água do rio Purus, em Santa Rosa do Purus.

Parâmetro Valor medido
pH 8,0
Alcalinidade total 147 mg/L CaCO3

Dureza total 138 mg/L CaCO3

3.3.3.7 Caracterização da piscicultura

Em Santa Rosa do Purus, a piscicultura ainda é uma atividade emergente, contando com apenas 
um pequeno número de produtores. A produção de peixes alimentados com ração também é 
inibida diante do alto custo e difi culdade de logística. Entretanto, há algumas pisciculturas que 
exploram a atividade com fi nalidade comercial. Nesta seção, é apresentada uma descrição 
geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco
e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel 
participativo realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.3.3.7.1  Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, apenas 25% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e nenhum está regular com o licenciamento ambiental da piscicultura. 
Dentre esses, 50% declaram ter interesse em regularizar ambientalmente a atividade. Os 
principais motivos para a falta de regularização é a inviabilidade do custo de acessar o órgão 
ambiental além do desconhecimento sobre os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 25% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
75% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 4 
anos, o mais experiente com 8 anos, tendo como média 6 anos de experiência, indicando que 
os produtores entrevistados são relativamente uniformes em termos de experiência na atividade.
Com relação à infraestrutura de produção, 75% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, 25% possuem depósito de insumos de madeira de uso 
compartilhado com outros insumos. A principal fonte de água é pelo armazenamento de água 
de chuva (75%), seguido por nascentes.
As principais espécies produzidas são o curimatã, associado com tambaqui. A metade dos 
entrevistados declarou que usa ração como fonte de alimentos, mas a outra metade declarou 
usar alimentos alternativos como fonte principal ou complementar. A produção no último ano, 
entre os entrevistados, variou de 50 a 3.000 kg.
O volume de comercialização variou entre 50 e 500 kg. O preço mínimo de comercialização 
foi de R$ 12,00/kg, o máximo de R$ 15,00 e a média de R$ 13,00/kg. O peso médio de venda 
mais frequente do curimatã foi de 0,6 a 1,5 kg, enquanto para o tambaqui e pirapitinga foi de 
1,2 kg a 2,8 kg. Segundo os entrevistados, a única via de comercialização é a venda direto ao 
consumidor fi nal por meio de mercados e feiras. 
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, nenhum dos produtores utiliza ferramentas 
de gestão.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, nenhum dos produtores 
entrevistados já recebeu qualquer tipo de assistência ou acompanhamento na piscicultura.
Em termos de capacitação, 29% dos entrevistados declararam ter participado de palestras e 
43% de cursos na área da piscicultura no último ano, com destaque às ações promovidas pela 
prefeitura e governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, a falta de conhecimento foi 
apontada com a principal (75% dos entrevistados), seguido da difi culdade de acessar recursos 
fi nanceiros (25% dos entrevistados). A segunda maior difi culdade foi a falta de recursos 
fi nanceiros para 75% dos entrevistados e a falta de conhecimento para 25%. 
No bloco cooperação e governança, nenhum dos entrevistados participa ou já participou de 
qualquer associação ou cooperativa de produtores. Da mesma forma, não participaram de 
palestra ou curso de piscicultura no último ano.
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3.3.3.7.2  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 65 hectares de área 
total com 2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico o de açude, sem aeração 
artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso, e tem 
como área individual mais frequente 0,65 ha de lâmina de água. Sendo assim, a piscicultura 
modal possui 3 unidades de produção.
As espécies que predominam a produção nesse município são o curimatã e o tambaqui. 
A maioria da produção de peixes é feita em fase única, onde os animais são povoados 
diretamente nas estruturas de engorda.
Na propriedade modal tipicamente é usada roçadeira a gasolina para a manutenção das 
margens dos açudes e os insumos são armazenados em depósito compartilhado (fertilizantes, 
sementes, etc.), sendo o meio de transporte mais comum a motocicleta.
As demais tarefas do cotidiano também são realizadas manualmente, sendo o perfi l da mão 
de obra mais comum a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como 
despesca e manutenção da área.

 Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção será apresentado o modelo de avaliação de custos, com a produção de 
tambaqui com curimatã, considerados em associação com uma taxa de 50% de curimatã 
como espécie secundária.

Premissas e resultados da produção do tambaqui associado ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui em associação com o curimatã, com base nas informações do painel participativo.

1.1.1.1.1 * 3.3.3.9.2
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Tabela 3.3.3.3. Premissas técnicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em 
Santa Rosa do Purus.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 3.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 3.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 6 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 6 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 60%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 40%
Peso médio de venda (tambaqui) 1,7 kg
Peso médio de venda (curimatã) 0,7 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 3.060 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 840 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,57

Tabela 3.3.3.4. Premissas econômicas da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Santa 
Rosa do Purus.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 350,00
Construção de açudes por hectare R$ 65.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 270,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 270,00
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 3,60
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 15%) R$ 2,92
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 75%) R$ 2,68
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 299,40
Gasolina (L) R$ 6,10
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (100%) R$ 15,00
Valor de venda do curimatã (kg) – varejo (100%) R$ 15,00
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Tabela 3.3.3.5. Resultados econômicos da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Santa 
Rosa do Purus.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 58.500,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 27.220,15
Custo Operacional Total (COT) R$ 35.337,95
Custo Total (CT) R$ 35.979,70
Margem bruta R$ 31.279,85
Margem líquida R$ 23.162,05
Lucro R$ 22.520,30

Figura 3.3.3.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui e curimatã em açudes em Santa 
Rosa do Purus.
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Os resultados indicam que a produção do tambaqui associado com o curimatã é lucrativa no 
cenário levantado no painel, deixando uma margem de lucro sobre a venda de 38,5%. Sendo 
o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para 
cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo R$ 6,98/kg. Já para remunerar 
a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário 
um valor mínimo de venda de R$ 9,06/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na 
taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 9,23/
kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de R$ 15,00/kg, pode-se afi rmar que a 
atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,81 toneladas por ciclo, ou seja, 
46% da atual produção. Para cobrir o COT, é de 2,36 toneladas, o que representa 60,5% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 2,40 toneladas, ou seja, a 
61,5% das atuais 3,9 toneladas.

3.3.3.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

No município de Santa Rosa do Purus não há empresas do setor de revenda de insumos 
agropecuários que comercializa ração para peixes. E, pelas informações levantadas, os 
produtores adquirem a ração em Sena Madureira.

3.3.3.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.3.3.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

 Em Santa Rosa do Purus, não há pontos fi xos de comercialização de pescados. 

1.1.1.0.12 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Santa Rosa do Purus, foram visitados dois restaurantes, mas nenhum deles servia 
pescados com regularidade.

1.1.1.1.1 * 3.3.3.9.2
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3.4 REGIONAL DO ALTO ACRE

A regional do Alto Acre está localizada ao sul do estado do Acre e é composta por 4 municípios: 
Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. Esta regional, segundo os últimos dados 
ofi ciais publicados pelo IBGE (2010), é responsável por cerca de 7,6% do PIB do estado, 
o equivalente a R$ 669,9 milhões. Na regional do Alto Acre está localizada a sétima cidade 
mais populosa do estado que é Brasileia.
Em termos de relevo, nessa regional são encontrados, segundo dados do IBGE, seis unidades 
geomorfológicas, sendo que a cobertura de cada uma varia nos municípios que compõem a 
regional. A seguir é apresentada uma caracterização geral de cada uma das principais unidades 
geomorfológicas e comentada do ponto de vista das vantagens e desvantagens para a instalação 
de empreendimentos de piscicultura em sistemas de viveiros escavados e açudes.

Planície Amazônica: possui altitudes que variam de 110 a 270 m, encontra-se ao longo 
da margem dos rios e forma-se a partir de processos de colmatagem de sedimentos 
em suspensão e construção de planícies e terraços fl uviais acelerada pela evolução de 
meandros. É caracterizada por diversos níveis de terraços e as várzeas recentes contêm 
diques, canais, lagos e bacias de decantação naturais. Essas áreas estão concentradas 
ao longo da calha do rio Juruá e seus principais afl uentes. Em geral, são áreas planas 
que facilitam a implantação da infraestrutura para a produção de peixes, mas via de regra 
estão em área de risco de alagação, o que deve ser particular ponto de atenção para os 
produtores que tenham intenção de ocupar essas áreas.

Depressão Juruá–Iaco: Esta unidade apresenta altitude variável entre 150 e 440 m, áreas 
com declives que variam de medianos a fortes, podendo apresentar diferenças altimétricas 
signifi cativas. Em se tratando de uma região com maior diversidade de condições de relevo, 
é importante que o produtor com intenção de instalar infraestrutura produtiva dentro dessa 
unidade faça uma avaliação mais minuciosa, in loco, das condições específi cas da propriedade.

REGIONAL DO ALTO ACRE
3.4
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Depressão do Iaco-Acre: esta unidade tem altitude variando entre 160 e 290 m, compreende 
uma superfície muito irregular e com declives expressivos. Em se tratando de uma região 
com condições de relevo mais adversa, é muito importante que o produtor com intenção de 
instalar infraestrutura produtiva dentro dessa unidade faça uma avaliação minuciosa, in loco,
da viabilidade da construção das estruturas.

Depressão do Rio Branco: esta unidade tem altitude variando entre 140 e 270 m, 
apresentando relevo irregular, com drenagem muito alta, declives medianos na parte 
centro-norte, diminuindo para sul, onde se torna suave ondulado. Seu contato com outras 
unidades se dá de forma gradual, sem que se perceba a presença de uma linha nítida de 
ruptura topográfi ca. Seguindo a mesma recomendação em relação à unidade anterior, é 
importante que o produtor faça uma avaliação criteriosa, in loco, sobre a viabilidade da 
construção das estruturas para a piscicultura.

Do ponto de vista das características de solo, o estado do Acre é conhecido pela sua grande 
diversidade e variação pelo seu território. E, não diferente desse fato está a regional do Alto 
Acre e os municípios que a compõe. A seguir é apresentada uma breve caracterização, com 
base nos dados do IBGE (2010) e do Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre-ZEE 
(2006) dos solos identifi cados nesta regional com o olhar para as vantagens e desvantagens 
que apresentam para o uso para a construção de viveiros e açudes destinados à piscicultura.

Argissolos: Esses solos geralmente apresentam drenagem interna naturalmente 
defi ciente e, têm baixa ou média fertilidade natural. Em locais de relevo mais acidentado, 
são também bastante susceptíveis à erosão. As cores do solo variam de acinzentadas a 
avermelhadas, com a camada superfi cial sempre mais escurecidas. A profundidade dos 
solos é variável, mas em geral são pouco profundos. De maneira geral, os Argissolos 
favorecem a construção de viveiros e açudes para piscicultura por conta da difi culdade 
de drenagem, ou seja, pela facilidade de reter água. Por outro lado, por serem solos 
menos estruturados do ponto de vista físico, estão susceptíveis à erosão, demandando 
cuidado por parte do piscicultor em implementar as boas práticas de conservação de 
solos para evitar os prejuízos decorrentes da erosão e enxurradas. Em decorrência dos 
solos apresentaram fertilidade natural média-baixa, via de regra, é necessário corrigir a 
qualidade da água dos viveiros e açudes para piscicultura.
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Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá, 
apresentam grande diversifi cação de textura, tendo sido constatados solos desde 
arenosos até argilosos, sendo uma característica marcante destes tipos de solos. Podem 
apresentar coloração acinzentadas, pálidas ou amarelado claras, podendo ocorrer ou 
não mosqueados de coloração desde avermelhadas até amareladas. Do ponto de vista 
químico, são comumente ácidos mas, em geral, de menor potencial que os latossolos. 
Como a textura pode ser muito variável, é importante que o produtor conduza as avaliações 
das características do solo do local aonde se pretende instalar a piscicultura, de modo a 
verifi car se apresentam as condições adequadas para minimizar as perdas de água por 
infi ltração. Do ponto de vista químico, é possível que seja necessário realizar a correção 
da qualidade da água, mas a avaliação do grau de acidez do solo é importante, pois a 
demanda de insumo pode ser menor nesse tipo de solo.

Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e geralmente são solos considerados profundos. Têm como característica 
marcante a má drenagem, apresentando cores nas camadas superiores desde cinzentas até 
pretas, com teores médios a altos de carbono orgânico na camada superfi cial e apresentam 
comumente textura arenosa. Em termos de características químicas observa-se altos teores 
de cálcio e magnésio na camada superfi cial que diminuem substancialmente em profundidade 
e acidez elevada. Para a ocupação para piscicultura, apesar de representarem solos com 
adequada capacidade de retenção de água, a alta taxa de matéria orgânica nas camadas 
superfi ciais pode ser prejudicial, bem como a acidez elevada, que demandará correção da 
qualidade da água do viveiro ou açude.

Latossolos: são solos que geralmente ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado 
e correspondem aos solos mais velhos da paisagem. Esses solos são, em geral, profundos 
e apresentam uniformidade de cor e textura ao longo do perfi l. São bem drenados, com 
textura argilosa, muito argilosa ou média. Possuem acidez elevada e baixos teores de cálcio, 
magnésio e potássio. As cores do solo variam de amareladas a avermelhadas e os teores de 
matéria orgânica são maiores em superfície, comum aos solos tropicais. Do ponto de vista 
da piscicultura, são geralmente solos favoráveis à retenção de água em viveiros por causa 
dos maiores teores de argila, mas por serem bem estruturados, possuem boa drenagem 
natural, o que signifi ca que é necessário realizar a adequada compactação do solo durante 
a construção, para reduzir a perda de água armazenada. E, por serem ácidos, normalmente 
requerem a correção da qualidade da água para seu uso na piscicultura.
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3.4.1 ASSIS BRASIL

3.4.1.1 Localização geográfi ca

A sede do município localiza-se a 342 km da capital Rio Branco. Está situado na margem 
esquerda do Rio Acre, na fronteira trinacional (Brasil, Bolívia e Peru). Ao Norte faz fronteira 
com o município de Sena Madureira; ao sul com Peru e Bolívia; ao leste como o município de 
Brasileia e; a oeste com o Peru.

3.4.1.2 Características do relevo

O Município de Assis Brasil mostra-se dividido em três unidades geomorfológicas: Planície 
Amazônica, Depressão do Juruá-Iaco e Depressão do Iaco-Acre, conforme descrito no início 
deste capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.4.1.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Assis Brasil.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

ASSIS BRASIL
3.4.1
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3.4.1.3 Principais vias de acesso

O acesso preferencial é feito partindo da capital do Estado, Rio Branco, inicialmente pela 
rodovia AC-040 por 45 quilômetros até o trevo para Plácido de Castro. A partir daí segue-se 
pela BR-317 até Assis Brasil totalizando 377 quilômetros da capital.

3.4.1.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 6.072 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 1,22 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Assis Brasil seja de 7.417 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 2.372 habitantes 
(39,06%) e a população da zona urbana era de 3.700 habitantes (60,94%)
A população de Assis Brasil, em 2010, do sexo masculino representava 50,91% (3.091 
pessoas), destas, 40,8% (1.261 pessoas) viviam na área rural. A população feminina 
representava 49,09% (2.981 pessoas), destas, 37,3% (1.111 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 36,05% (2.189 pessoas) da população 
possuem menos de 15 anos; 59,78% (3.630 pessoas) estão entre 15 e 64 anos de idade, e 
apenas 4,17% (253 pessoas) tem idade a partir de 65 anos.

Figura 3.4.1.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Assis Brasil.
Fonte: IBGE, 2010
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3.4.1.5 Informações socioeconômicas

3.4.1.5.1 Informações gerais

O município de Assis Brasil foi responsável pelo 20º maior PIB do estado (R$ 60,8 milhões) 
em 2010, porém apresentou o 13º PIB per capta (R$ 9.816,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está abaixo da média do estado (R$ 11.074,00) em termos 
de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 64,35% em 2000 para 58,18% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 12,09% em 2000 para 6,98% em 2010.

Figura 3.4.1.3 Composição da população maior de 18 anos em Assis Brasil.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 22,48% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 2,48% na indústria de 
transformação, 5,61% no setor de construção, 1,84% nos setores de utilidade pública, 12,24% 
no comércio e 51,80% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Assis Brasil 
foram a Administração Pública, o comércio, serviços, indústria de transformação, construção 
civil e agropecuária.

Tabela 3.4.1.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Assis Brasil.

Estado do Acre - Município de Assis Brasil
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 1 1 0 0
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 5 5 n/d
5 - Comércio 73 75 2 2,74
6 - Serviços 36 31 -5 -13,89
7 - Administração Pública 7 389 382 5.457,14
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 2 3 1 50
Total 119 504 385 323,53

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Assis Brasil cresceu 63,19% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 178,52, em 1991, para R$ 199,63, em 2000, e para R$ 291,33, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 2,61%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 1,25%, entre 1991 e 2000, e 3,85%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 58,49%, em 1991, para 57,08%, em 2000, e para 44,09%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Assis Brasil era 0,588, em 2010, o que 
situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). 
A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 
0,770, seguida de Renda, com índice de 0,578, e de Educação, com índice de 0,456.
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1.1.1.0.13 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados sete produtores que participaram do painel no município de Assis Brasil, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 86% são do sexo masculino e 14% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 14% são analfabetos, 14% são alfabetizados, 14% têm ensino 
fundamental incompleto, 43% têm ensino fundamental completo e 14% ensino médio completo. 
A escolaridade na família se distribui: 14% têm o ensino fundamental incompleto, 14% têm o 
ensino fundamental completo, 57% o ensino médio completo e 14% ensino superior completo. 
Esse indicador aponta uma elevação no grau de escolaridade dos membros da família em 
relação aos produtores entrevistados, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 14% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 1 
salário mínimo, 71% tem renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos, 14% entre 4 e 6 
salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade 
agropecuária foi a mais frequente para 100% dos entrevistados, seguido de emprego público 
(14%), indicando a importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, porém 28% dos entrevistados 
declararam que contratam eventuais diaristas. De qualquer forma, há, em todos os 
empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a bovinocultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 71%, enquanto a piscicultura para 29%. Para 57% dos entrevistados a 
piscicultura é a segunda atividade mais importante. A piscicultura é considerada uma atividade 
economicamente importante em 86% das propriedades dos entrevistados. Em termos de fonte 
de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso próprio (57%) da própria 
atividade, enquanto para 29%, o recurso é de outra atividade e apenas 14% dos entrevistados 
tem fi nanciamento bancário.

3.4.1.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Assis Brasil, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados 
anteriormente no documento.
Argissolos: solo que predomina praticamente todo o território do município de Assis Brasil.
Plintossolos: encontrado apenas em pequena mancha na região leste do município, na divisa 
com o município de Brasileia.
Gleissolos: solo encontrado nas margens de alguns tributários da calha dos rios Iaco e Acre. 

1.1.1.1.1 * 3.4.1.5.2
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Figura 3.4.1.4 Mapa de solos de Assis Brasil.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.4.1.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Assis Brasil.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Bacia do Rio Acre ocupa parte das regionais de Desenvolvimento do Alto Acre e Baixo Acre. 
A parte alta da bacia localiza-se na Amazônia Sul-ocidental, na fronteira entre Bolívia, Brasil e 
Peru, onde se encontram o departamento peruano de Madre de Dios, o estado brasileiro do 
Acre e o departamento boliviano de Pando, na região conhecida como MAP.
O Rio Acre nasce em território peruano nas terras acidentadas da área de infl uenciado Rio Iaco e 
Rio das Pedras – com o nome de Rio Eva, em cotas da ordem de 400 m, e corre na direção Oeste-
Leste, deixando o na altura de Iñapari (Peru), e segue fazendo fronteira com Brasil e Bolívia. De 
modo geral, a topografi a da Bacia do Rio Acre caracteriza-se por apresentar valores de elevação 
entre 300 e 430 m próximos às cabeceiras, e entre 150 e 300 m a partir daí para a jusante. A 
Bacia do Rio Acre, em território acreano, ocupa uma área de 27.263 km² e está formada por 
dez municípios no estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Porto 
Acre, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.
Os principais afl uentes do Rio Acre estão representados por dois grandes subafl uentes: o Rio 
Xapuri, com uma área física estimada de 5.948 km² e o Riozinho do Rola, com uma área física 
estimada de 7.606 km², considerado o principal afl uente da Bacia do Rio Acre. Dentre outros 
afl uentes importantes do Rio Acre estão os Rios Antimari e Andirá, cujas bacias hidrográfi cas 
são compartilhadas com o Estado do Amazonas.
O regime hídrico desta bacia se alterna em períodos de cheias e de vazantes bastante típicas 
que interferem de forma bastante marcante na ocupação das áreas ribeirinhas, sobretudo 
com o ciclo de inundações durante as cheias. E, para a atividade piscícola, a observação do 
risco de inundação das áreas adjacentes aos principais rios é de fundamental importância.

3.4.1.7 Caracterização da piscicultura

Em Assis Brasil, foi relatado pelos entrevistados que existe um número pequeno de piscicultores, 
com portes e condições diversas. Há propriedades aonde a criação de peixes é voltada para 
a subsistência e pisciculturas de maior porte com fi nalidade comercial (3 a 4 hectares de 
lâmina de água). Nesta seção, é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos 
piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização 
da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo realizado com as 
lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.4.1.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 86% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), mas apenas 43% afi rmaram estar regular com o licenciamento ambiental da 
piscicultura, mas 75% destes demonstraram interesse em regularizar atividade, apesar do 
receio da burocracia, custos e desconhecer os procedimentos para realizar o processo.
Em termos de acesso à propriedade, 43% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
57% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 
1 ano, o mais experiente com 10 anos, indicando que existem produtores experientes na 
atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 57% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 71% possuem depósito de insumos, sendo todos de madeira, 
sendo 20% destes exclusivo para ração. As principais fontes de água são armazenamento da 
chuva, seguido de nascentes.
A principal espécie produzida é a pirapitinga, seguido do curimatã. Dentre os entrevistados, 
todos declararam que usam ração como principal fonte de alimento. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 1.800 e 4.500 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 875 e 8.000 kg, segundo os entrevistados. 
O preço de comercialização variou entre R$ 6,00 e R$ 9,00/kg. O peso médio de venda mais 
frequente da pirapitinga foi de 1,8 kg e a principal via de comercialização foi ao intermediário, 
sendo que em menor escala, os produtores declaram vender em feiras e mercados.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, apenas 43% dos entrevistados declararam 
que fazem algum tipo de anotação em papel, mas 57% não fazem nenhum tipo de controle. 
Nenhum dos entrevistados calcula índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, apenas dois dos produtores 
recebem ou já receberam pelo governo estadual, mas ambos declararam insatisfação quanto 
ao atendimento recebido.
Em termos de capacitação, 29% dos entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE ou governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, aquela citada como a principal 
foi a falta de conhecimento, seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento na 
atividade, citado por quase 60% dos entrevistados. 
No bloco cooperação e governança, 57% dos entrevistados participam de associação e 14% 
fazem parte de cooperativa.
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1.1.1.0.14  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 80 hectares de área 
total com 3 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para engorda, 
sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período 
chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 1 ha de lâmina de água. Sendo 
assim, a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é a pirapitinga. Outras espécies 
como curimatã e piau aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da 
produção de peixes é feita em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente 
nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte e uma 
motocicleta para o deslocamento do produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes 
é feita usando roçadeira costal a gasolina. Os insumos são armazenados em depósito de 
madeira, em geral, utilizado para outros insumos também.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.4.1.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de pirapitinga, sendo que 
normalmente na produção modal não se utiliza espécie secundária, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de pirapitinga
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
pirapitinga em Assis Brasil, com base nas informações do painel participativo.

1.1.1.1.1 * 3.4.1.7.2

1.1.1.1.1 * 3.4.1.7.3
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Tabela 3.4.1.2. Premissas técnicas da produção de pirapitinga em Assis Brasil.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 3 ha
Número de animais povoados por ciclo 7.500
Porte dos juvenis povoados 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência 65%
Peso médio de venda 2,3 kg
Ciclo de produção 300dias
Biomassa produzida por ciclo 11.213 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,90

Tabela 3.4.1.3. Premissas econômicas da produção de pirapitinga em Assis Brasil.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 3.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 45.000,00
Depósito de insumo de madeira (ocupação 50%) R$ 3.000,00
Veículo utilitário (ocupação 20%) R$ 40.000,00
Motocicleta (ocupação de 20%) R$ 5.000,00
Milheiro de juvenis de pirapitinga R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 0,8%) R$ 3,60
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 0,4%) R$ 3,00
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 3,6%) R$ 2,24
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 95,2%) R$ 1,68
Pró-labore mensal (ocupação 15%) R$ 224,55
Custo de diarista (9 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,06
Valor de venda do pirapitinga (kg) – atacado (90%) R$ 6,50
Valor de venda do pirapitinga (kg) – varejo (10%) R$ 9,00
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Tabela 3.4.1.4. Resultados econômicos da produção de pirapitinga em Assis Brasil.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 75.684,38
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 49.253,39
Custo Operacional Total (COT) R$ 56.621,21
Custo Total (CT) R$ 57.512,32
Margem bruta R$ 26.430,98
Margem líquida R$ 19.063,16
Lucro R$ 18.172,06

Figura 3.4.1.6 Composição de custos e margens da produção de pirapitinga em Assis Brasil.

Os resultados indicam que a produção de pirapitinga é lucrativa, deixando uma margem de lucro 
sobre a venda de 24,0%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de 
insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 4,39/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 5,05/kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda 
deve ser no mínimo R$ 5,13/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de R$ 6,75/kg, 
pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 7,30 toneladas por ciclo, ou seja, 
65% da atual produção. Para cobrir o COT é de 8,39 toneladas, o que representa 74,8% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 8,52 toneladas, ou seja, a 
76,0% das atuais 11,21 toneladas.

4,09 0,31 0,00
0,42 0,24 5,05 0,01 0,07 5,13

6,75

2,36
1,70 1,62

4,39

Re
cr
ia

Te
rm

in
aç
ão

Ad
m
in
is
tr
aç
ão

Ar
re
nd

am
en
to

CO
E

De
pr
ec
ia
çõ
es

Re
m
.	P
ro
p.

CO
T

Re
m
.	C
ap
ita

l

Re
m
.	T
er
ra CT

Re
ce
ita

	B
ru
ta

M
.	B
ru
ta

M
.	L
íq
ui
da

Lu
cr
o

R$
/k
g

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

4,09 0,31 0,00
0,420,42 0,240,240,24 5,055,055,05 0,01 0,07 5,13

6,756,756,756,75

2,36
1,701,701,701,70 1,621,62

4,39

Re
cr
ia

Te
rm

in
aç
ão

Ad
m
in
is
tr
aç
ão

Ar
re
nd

am
en
to

CO
E

De
pr
ec
ia
çõ
es

Re
m
.	P
ro
p.

CO
T

Re
m
.	C
ap
ita

l

Re
m
.	T
er
ra CT

Re
ce
ita

	B
ru
ta

M
.	B
ru
ta

M
.	L
íq
ui
da

Lu
cr
o

R$
/k
g

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00



213Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.4.1.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Assis Brasil, foi identifi cada apenas uma empresa que atua no segmento comercial que 
fornece ração para peixes. Essa empresa atuava como revenda e não comercializava calcário, 
ureia ou medicamentos. O volume de venda de ração da empresa entrevistada estava em 
1,25 t./mês ou 15,0 t./ano.
A ração comercial encontrada foi da marca BigSal e os preços de ração levantados durante a 
pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.4.1.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Assis Brasil.

Proteína bruta na ração Preço médio por saco (25 kg)
28% R$ 48,00
32% R$ 58,00
36% R$ 70,00
40% R$ 90,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, o entrevistado 
declarou que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral é que uma redução 
no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no aumento de até 20% 
do volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pela empresa que comercializa a ração 
nesse município, está o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda.

3.4.1.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.
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3.4.1.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Assis Brasil, foram entrevistados 3 empreendimentos que comercializam pescado 
regularmente, sendo dois supermercados e um açougue/peixaria. Desses entrevistados, para 
todos a venda de pescado tem um grau de importância entre 4 e 6, na escala crescente de 
importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, todos empreendimentos comercializavam 
pescado fresco e resfriado e nenhum realizava o processamento (cortes) do produto no local. 
Desses empreendimentos, todos são abastecidos mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão a pirapitinga, seguido do tambaqui e jundiá, 
todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.4.1.6 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Assis Brasil.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Pirapitinga R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 8,50
Tambaqui R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 8,50
Jundiá R$ 8,50 R$ 8,50 R$ 8,50

Com relação às preferências do consumidor, os entrevistados indicaram que a presença de 
espinhas no peixe não representa difi culta na venda. A forma mais vendida de pescado é 
inteiro/eviscerado. A forma de acondicionamento durante o transporte é em caixas de isopor 
e caixas plásticas, e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os fornecedores 
dos entrevistados se dividem entre piscicultores e pescadores. Os entrevistados declararam 
que compram de alguns fornecedores fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, dois dos entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer em 15 e 20% caso haja uma redução de preço da ordem 
de 10% na pirapitinga. O outro entrevistado não soube opinar sobre essa questão. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a difi culdade em ter local adequado para processar o pescado e o baixo 
poder aquisitivo dos clientes.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas a venda a 
prazo como possibilidade.
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1.1.1.0.15 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Assis Brasil, foram visitados dois restaurantes, mas nenhum servia pescado regularmente. 
Em um dos restaurantes, a entrevistada informou que oferece quando algum consumidor 
conhecido faz encomenda. O motivo para esses restaurantes não servirem é porque, segundo 
os entrevistados, o peixe é caro e a demanda é pequena. 
Com relação às preferências do consumidor, os entrevistados indicaram que a presença de 
espinhas no peixe não representa difi culta na venda. A forma mais vendida de pescado é 
inteiro/eviscerado. A forma de acondicionamento durante o transporte é em caixas de isopor 
e caixas plásticas, e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os fornecedores 
dos entrevistados se dividem entre piscicultores e pescadores. Os entrevistados declararam 
que compram de alguns fornecedores fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não 
existe preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, dois dos entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer em 15 e 20% caso haja uma redução de preço da ordem 
de 10% na pirapitinga. O outro entrevistado não soube opinar sobre essa questão. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a difi culdade em ter local adequado para processar o pescado e o baixo 
poder aquisitivo dos clientes.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas a venda a 
prazo como possibilidade.

1.1.1.1.1 * 3.4.1.9.2
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3.4.2 Brasileia

3.4.2.1 Localização geográfi ca

O município de Brasileia está localizado a 232 km da capital Rio Branco. Tem os seguintes 
limites: ao Norte faz fronteira com os municípios de Rio Branco e Sena Madureira; ao sul com 
a Bolívia; à leste com os municípios de Xapuri e Epitaciolândia e; a oeste com o município de 
Assis Brasil.

3.4.2.2 Características do relevo

O município de Brasileia mostra-se dividido em três unidades geomorfológicas: a Planície 
Amazônica, Depressão do Juru-Iaco e Depressão Iaco Acre, conforme descrito no início deste 
capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.4.2.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Brasileia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

BRASILEIA
3.4.2
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3.4.2.3 Principais vias de acesso

O acesso pode ser feito por rodovia, partindo-se de Rio Branco pela AC-040 por 45 quilômetros 
até Senador Guiomard, onde se toma a BR 317 até Brasileia.

3.4.2.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 21.398 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 5,46 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Brasileia seja de 26.278 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 7.141 habitantes 
(33,37%) e a população da zona urbana era de 14.257 habitantes (66,63%)
Em 2010, a população de Brasileia, do sexo masculino representava 51,58% (11.037 pessoas), 
destas, 36,0% (3.973 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
48,42% (10.361 pessoas), destas, 30,6% (3.168 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 31,91% (6.829 pessoas) da população 
possuem menos de 15 anos; 62,99% está entre 15 e 64 anos de idade (13.478 pessoas), e, 
apenas 5,10% (1.091 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.4.2.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Brasileia.
Fonte: IBGE, 2010
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3.4.2.5 Informações socioeconômicas

3.4.2.5.1 Informações gerais

O município de Brasileia foi responsável pelo 7º maior PIB do estado (R$ 245,5 milhões) em 2010, 
e apresentou o 9º PIB per capta (R$ 11.242,00) do Acre, indicando que, proporcionalmente, 
esse município está marginalmente acima da média do estado (R$ 11.074,00) em termos de 
geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 66,33% em 2000 para 59,43% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 7,67% em 2000 para 5,43% em 2010.

Figura 3.4.2.3 Composição da população maior de 18 anos em Brasileia.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 31,38% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 2,42% na indústria de 
transformação, 9,98% no setor de construção, 0,40% nos setores de utilidade pública, 11,51% 
no comércio e 37,71% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Brasileia foram 
a Administração Pública, o comércio, serviços, agropecuária e construção civil.

Tabela 3.4.2.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Brasileia.

Estado do Acre - Município de Brasileia
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 523 575 52 9,94
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 5 12 7 140
5 - Comércio 519 517 -2 -0,39
6 - Serviços 265 265 0 0
7 - Administração Pública 774 765 -9 -1,16
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 76 82 6 7,89
Total 2.162 2.216 54 2,5

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capta média de Brasileia cresceu 112,76% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 176,76, em 1991, para R$ 277,15, em 2000, e para R$ 376,07, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 4,05%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 5,12%, entre 1991 e 2000, e 3,10%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 63,85%, em 1991, para 48,49%, em 2000, e para 35,22%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Brasileia é 0,614, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,770, 
seguida de Renda, com índice de 0,619, e de Educação, com índice de 0,485.
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1.1.1.0.16 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados oito produtores que participaram do painel no município de Brasileia, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 75% são do sexo masculino e 25% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, 12,5% são alfabetizados, 25% têm ensino fundamental incompleto, 
25% têm ensino fundamental completo e 37,5% ensino médio completo. A escolaridade na 
família se distribui: 12,5% têm o ensino fundamental incompleto, 37,5% têm o ensino médio 
completo, 50,0% ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação signifi cativa 
no grau de escolaridade dos membros da família em relação aos produtores entrevistados, 
normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 50% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 50% entre 4 e 6 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda 
na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais frequente para 87,5% dos 
entrevistados, seguido de emprego público (12,5%), indicando a importância da atividade 
rural na composição da renda.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, porém 25% dos entrevistados 
declararam que empregam mensalistas na sua propriedade. De qualquer forma, há, em todos 
os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a bovinocultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 50%, enquanto a piscicultura para 37,5%. Para 50% dos entrevistados 
a piscicultura é a segunda atividade mais importante. A piscicultura é considerada uma 
atividade economicamente importante em 100% das propriedades dos entrevistados. Em 
termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é o fi nanciamento 
(75%), enquanto para 12,5%, o recurso é da própria atividade e para 12,5%, vem de outra 
atividade própria.

3.4.2.6 Informações sobre recursos naturais

Em Brasileia, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente no 
documento.
Argissolos: solo que predomina praticamente todo o território do município de Brasileia.
Plintossolos: encontrado apenas em duas pequenas manchas na região sul e sudeste do 
município, na fronteira com o Peru.
Gleissolos: solo encontrado nas margens do rio Xapuri e seu tributário rio do Ouro. 

1.1.1.1.1 * 3.4.2.5.2
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Figura 3.4.2.4 Mapa de solos de Brasileia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.4.2.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Brasileia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Bacia do Rio Acre e seus tributários representam o principal corpo hídrico que ocupa parte 
das regionais de Desenvolvimento do Alto Acre e Baixo Acre. A parte alta da bacia localiza-
se na Amazônia Sul-ocidental, na fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru, onde se encontram 
o departamento peruano de Madre de Dios, o estado brasileiro do Acre e o departamento 
boliviano de Pando, na região conhecida como MAP.
O Rio Acre nasce em território peruano nas terras acidentadas da área de infl uenciado Rio Iaco 
e Rio das Pedras – com o nome de Rio Eva, em cotas da ordem de 400 m, e corre na direção 
Oeste-Leste, deixando o na altura de Iñapari (Peru), e segue fazendo fronteira com Brasil 
e Bolívia. De modo geral, a topografi a da Bacia do Rio Acre caracteriza-se por apresentar 
valores de elevação entre 300 e 430 m próximos às cabeceiras, e entre 150 e 300 m a partir 
daí para a jusante. A Bacia do Rio Acre, em território acreano, ocupa uma área de 27.263 km² 
e está formada por dez municípios no estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, 
Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.
Os principais afl uentes do Rio Acre estão representados por dois grandes subafl uentes: o Rio 
Xapuri, com uma área física estimada de 5.948 km² e o Riozinho do Rola, com uma área física 
estimada de 7.606 km², considerado o principal afl uente da Bacia do Rio Acre. Dentre outros 
afl uentes importantes do Rio Acre estão os Rios Antimari e Andirá, cujas bacias hidrográfi cas 
são compartilhadas com o Estado do Amazonas.
O regime hídrico desta bacia se alterna em períodos de cheias e de vazantes bastante típicas 
que interferem de forma bastante marcante na ocupação das áreas ribeirinhas, sobretudo 
com o ciclo de inundações durante as cheias. E, para a atividade piscícola, a observação do 
risco de inundação das áreas adjacentes aos principais rios é de fundamental importância.

3.4.2.7 Caracterização da piscicultura

 Em Brasileia, há um número signifi cativo de empreendimentos piscícolas, sendo a 
maioria deles com fi nalidade comercial. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral 
dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em 
seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo 
realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.4.2.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e estão regulares com o licenciamento ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 75% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
25% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 
5 anos, o mais experiente com 15 anos, indicando que existem produtores experientes na 
atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 87,5% dos entrevistados declararam que a área 
de produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 75% possuem depósito de insumos, sendo 83% de madeira e 
17% de alvenaria, sendo 33% destes exclusivo para ração. As principais fontes de água são 
armazenamento da chuva, seguido de nascentes e igarapés.
A principal espécie produzida é o tambaqui, seguido da pirapitinga. Dentre os entrevistados, 
todos declararam que usam ração como principal fonte de alimento. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 1.000 e 40.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 1.000 e 40.000 kg, segundo 
os entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 5,50 e R$ 10,00/kg. O 
peso médio de venda mais frequente do tambaqui foi de 1,8 a 2,0 kg e a principal via de 
comercialização foi ao intermediário, sendo que em menor escala, os produtores declaram 
vender em feiras e mercados.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 50% dos entrevistados declararam que 
fazem registro de dados em papel e 12,5% acumulam os comprovantes de despesas 
para posterior contabilidade, porém apenas 12,5% dos entrevistados calcula índices de 
desempenho produtivo e custos.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, todos os produtores 
recebem ou já receberam apoio do SEBRAE e 87,5% declararam estarem satisfeitos com o 
atendimento recebido.
Em termos de capacitação, 87,5% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
ou curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE ou governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, aquela citada como a principal 
foi a falta de conhecimento (37,5%), seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento 
na atividade (25%) e difi culdade de comercialização (25%). Como segunda maior difi culdade, 
a limitação no escoamento da produção foi apontada por 62,5% dos entrevistados. 
 No bloco cooperação e governança, 33% dos entrevistados participam de associação 
e 66% fazem parte de cooperativa.
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1.1.1.0.17  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 70 hectares de área 
total com 3,5 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em viveiro escavado 
para recria e açude para engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que 
ocorre principalmente no período chuvoso. O viveiro escavado tem tipicamente 0,5 ha de área 
e os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 1 ha de lâmina de água. Sendo assim, 
a piscicultura modal possui 4 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui. Outras espécies como 
pirapitinga, curimatã e piau aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria 
da produção de peixes é feita em duas fases, ou seja, os alevinos são recriados no viveiro 
escavado e, depois, transferidos para os açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte e uma 
motocicleta para o deslocamento do produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes 
é feita usando roçadeira costal a gasolina. Os insumos são armazenados em depósito de 
madeira, em geral, utilizado para outros insumos também.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfil da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.4.2.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui, sendo que 
normalmente na produção modal se utiliza como espécie secundária o curimatã (15%), 
segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui com curimatã
 Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da 
produção de tambaqui em Brasileia, com base nas informações do painel participativo.

1.1.1.1.1 * 3.4.2.7.2

1.1.1.1.1 * 3.4.2.7.3
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Tabela 3.4.2.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui e curimatã em Brasileia.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 3,5 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 10.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.500
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 5 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 72%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 70%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,2 kg
Ciclo de produção 330 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 14.400 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 1.260g
Taxa de conversão alimentar geral 1,84

Tabela 3.4.2.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui com curimatã em Brasileia.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 4.700,00
Construção de açudes por hectare R$ 45.000,00
Depósito de insumo de madeira (ocupação 30%) R$ 6.000,00
Veículo utilitário (ocupação 25%) R$ 40.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 5.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 300,00
Milheiro de juvenis de curimatã R$ 250,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 0,7%) R$ 5,20
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 3,7%) R$ 2,80
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 9,6%) R$ 2,00
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 86,0%) R$ 1,52
Pró-labore mensal (ocupação 20%) R$ 299,40
Custo de diarista (11 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,98
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (80%) R$ 6,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (20%) R$ 9,00
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 6,00
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Tabela 3.4.2.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui com curimatã em Brasileia.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 102.600,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 54.668,30
Custo Operacional Total (COT) R$ 63.696,56
Custo Total (CT) R$ 64.736,05
Margem bruta R$ 47.931,70
Margem líquida R$ 38.903,44
Lucro R$ 37.863,95

Figura 3.4.2.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui com curimatã em Brasileia.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 36,9%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 3,49/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 4,07/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 4,13/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 6,55/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 8,34 toneladas por ciclo, ou seja, 
53% da atual produção. Para cobrir o COT é de 9,72 toneladas, o que representa 62% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 9,88 toneladas, ou seja, a 
63% das atuais 15,66 toneladas.
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3.4.2.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Brasileia, foram identifi cadas três empresas que atuam no segmento comercial que 
fornece ração para peixes. Essas empresas atuavam como revenda e uma também como 
representante comercial. Duas delas comercializavam ureia, mas não medicamentos ou 
calcário. O volume de venda de ração das empresas entrevistadas varia entre 250 e 
12.500 kg mensal, totalizando 57 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal, Nutrak e Socil e os preços de 
ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.4.2.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Brasileia.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 43,00 R$ 45,00 R$ 47,00
32% R$ 54,00 R$ 57,00 R$ 60,00
36% R$ 79,00 R$ 79,50 R$ 80,00
40% R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00

Tabela 3.4.2.6 Preço de venda a atacado para pagamento à vista das rações para peixes em Brasileia.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 40,00 R$ 40,50 R$ 41,00
32% R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,00
36% R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 76,00
40% R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 86,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, dois entrevistados 
declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral é que uma redução 
no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no aumento de até 35% do 
volume comercializado de uma maneira geral, podendo chegar a 100% na ração de engorda de 
28% de proteína. Um dos entrevistados não soube responder a essa pergunta. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pela empresa que comercializa a ração 
nesse município, está o alto valor do insumo, que difi culta a vazão de venda.

3.4.2.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração
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3.4.2.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Brasileia, foram entrevistados 3 empreendimentos que comercializam pescado 
regularmente, sendo um supermercado, um atacadista e uma peixaria. Desses entrevistados, 
para dois a venda de pescado tem um grau de importância entre 4 e 6, enquanto para um é 
de 7 a 10, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, apenas um dos empreendimentos 
comercializava pescado fresco, enquanto dos outros dois apenas produtos congelados. 
Dois empreendimentos realizavam o processamento (cortes) do produto no local. Desses 
empreendimentos, dois são abastecidos semanalmente e um mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui, seguido do pirarucu, pirapitinga e 
pintado, todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.4.2.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Brasileia.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 9,50 R$ 9,50 R$ 9,50
Pirapitinga (inteiro) R$ 9,50 R$ 9,50 R$ 9,50
Pirarucu (manta) R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
Pintado (eviscerado) R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00

Com relação às preferências do consumidor, dois entrevistados indicaram que a presença 
de espinhas no peixe difi culta a venda. A forma mais vendida de pescado é em cortes. A 
forma de acondicionamento durante o transporte é em caixas de isopor e caixas plásticas, e 
os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os fornecedores dos entrevistados se 
dividem entre piscicultores e frigorífi cos/atacadistas. Os entrevistados declararam que têm 
tanto fornecedores fi xos como compram de avulsos, que se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, dois dos entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer em 15% caso haja uma redução de preço da ordem de 
10% na pirapitinga. O outro entrevistado não soube opinar sobre essa questão. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, foram 
elencados a difi culdade com a qualidade de alguns pescados, sobretudo de origem selvagem.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citada apenas a realização 
de ofertas promocionais.

1.1.1.1.1 * 3.4.2.9.2
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1.1.1.0.18 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Brasileia, foram visitados quatro restaurantes, mas apenas um servia pescado regularmente. 
No restaurante entrevistado, o sistema adotado é de self-service no almoço e à la carte no 
jantar, servindo um média de 1.540 refeições mensais. 
Segundo o entrevistado, com relação ao perfi l e preferências de consumo, o público que mais 
consome pescados é do sexo masculino e a presença de espinhas no peixe representa uma 
grande difi culta na venda e não existe preconceito por parte dos clientes contra o peixe da 
piscicultura. A principal forma de preparo usado pelo restaurante é o frito, sendo as espécies 
mais servidas o pirarucu, seguido do tambaqui e pirapitinga. 
A frequência de compra do restaurante é diária, sendo fornecido diretamente de pescador 
ou piscicultor. A forma de acondicionamento durante o transporte é em sacolas plásticas e o 
entrevistado declarou que estava satisfeito. Os fornecedores dos entrevistados se dividem 
entre piscicultores e pescadores locais e fi xos.

Tabela 3.4.2.8 Preço de compra por quilo do pescado pelo restaurante em Brasileia.

Produto Preço médio (kg)
Pirarucu (fi lé com pele) R$ 13,50
Tambaqui/pirapitinga (eviscerado) R$ 10,50

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, o entrevistado acredita que a demanda 
do pescado deve crescer em 5% caso haja uma redução de preço da ordem de 10% no 
valor dos pratos. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas, foi mencionada a sazonalidade de preços 
e, como estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas aumentar a 
diversidade de formas de preparo.

1.1.1.1.1 * 3.4.2.9.2
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3.4.3 EPITACIOLÂNDIA

3.4.3.1 Localização geográfi ca

O município de Epitaciolândia está localizado a 230 km da capital Rio Branco. Limita-se 
ao norte e leste com o município de Xapuri; a oeste com o município de Brasileia e ao sul 
com a Bolívia.

3.4.3.2 Características do relevo

O município de Epitaciolândia mostra-se dividido em duas unidades geomorfológicas: 
a Planície Amazônica e Depressão Iaco Acre, conforme descrito no início deste 
capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.4.3.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Epitaciolândia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

EPITACIOLÂNDIA
3.4.3
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3.4.3.3 Principais vias de acesso

O acesso pode ser feito por rodovia, partindo-se de Rio Branco pela AC-040 por 45 quilômetros 
até Senador Guiomard, onde se toma a BR 317 até Epitaciolândia.

3.4.3.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 15.100 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 9,13 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Epitaciolândia seja de 18.411 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 4.482 habitantes 
(29,68%) e a população da zona urbana era de 10.618 habitantes (70,32%)
Em 2010, a população de Epitaciolândia, do sexo masculino representava 50,50% (7.626 
pessoas), destas, 32,4% (2.470 pessoas) viviam na área rural. A população feminina 
representava 49,50% (7.474 pessoas), destas, 26,9% (2.012 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 31,77% (4.797 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 62,93% está entre 15 e 64 anos de idade (9.503 pessoas), e, 
apenas 5,30% (800 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.4.3.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Epitaciolândia.
Fonte: IBGE, 2010
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3.4.3.5 Informações socioeconômicas

3.4.3.5.1 Informações gerais

O município de Epitaciolândia foi responsável pelo 14º maior PIB do estado (R$ 162,7 
milhões) em 2010, e apresentou o 11º PIB per capta (R$ 10.571,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está um pouco abaixo (4,5%) da média do estado (R$ 
11.074,00) em termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 64,69% em 2000 para 65,55% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 3,90% em 2000 para 6,27% em 2010.

Figura 3.4.3.3 Composição da população maior de 18 anos em Epitaciolândia.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 25,84% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,10% na indústria extrativa, 4,34% na indústria de 
transformação, 7,17% no setor de construção, 0,69% nos setores de utilidade pública, 15,29% 
no comércio e 38,83% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Epitaciolândia 
foram a Administração Pública, o comércio, serviços, agropecuária.

Tabela 3.4.3.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Epitaciolândia.

Estado do Acre - Município de Epitaciolândia
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 61 87 26 42,62
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 4 0 -4 -100
5 - Comércio 776 678 -98 -12,63
6 - Serviços 124 131 7 5,65
7 - Administração Pública 529 559 30 5,67
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 10 14 4 40
Total 1.504 1.469 -35 -2,33

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Epitaciolândia cresceu 103,45% nas últimas duas décadas, passando 
de R$ 229,95, em 1991, para R$ 276,34, em 2000, e para R$ 467,83, em 2010. Isso equivale a 
uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,81%. A taxa média anual de crescimento 
foi de 2,06%, entre 1991 e 2000, e 5,41%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 56,32%, em 1991, para 45,90%, em 2000, e para 29,44%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Epitaciolândia é 0,653, em 2010, o 
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 
0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 
de 0,771, seguida de Renda, com índice de 0,654, e de Educação, com índice de 0,553.
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1.1.1.0.19 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados quatro produtores que participaram do painel no município de 
Epitaciolândia, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como 
validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade do 
produtor, 50% têm ensino fundamental incompleto e 50% têm ensino fundamental completo. 
A escolaridade na família se distribui: 75% têm o ensino fundamental completo e 25% o 
ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação no grau de escolaridade dos 
membros da família em relação aos produtores entrevistados, normalmente, o responsável 
econômico pela família.
Em termos de renda, 50% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 
e 3 salários mínimos, 25% entre 4 e 6 salários mínimos e 25% de 6 a 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi 
a mais frequente para 75% dos entrevistados, seguido de emprego público (25%), indicando 
a importância da atividade rural na composição da renda.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, porém 25% dos entrevistados 
declararam que empregam mensalistas na sua propriedade. De qualquer forma, há, em todos 
os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 50%, enquanto a bovinocultura e avicultura para 25% cada. Para 
50% dos entrevistados a piscicultura é a segunda atividade mais importante. A piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 100% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte se 
divide entre recurso da própria atividade (50%) e fi nanciamento (50%).

3.4.3.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Epitaciolândia, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados 
anteriormente no documento.
Argissolos: solo que predomina praticamente grande parte do território do município de 
Epitaciolândia.
Plintossolos: encontrado na região central do município, na calha do igarapé Grande.
Gleissolos: solo encontrado nas margens do rio Acre, na região central do município. 

1.1.1.1.1 * 3.4.3.5.2
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Figura 3.4.3.4 Mapa de solos de Epitaciolândia.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.4.3.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Epitaciolândia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
O município de Epitaciolândia está integrado à Bacia Hidrográfi ca do rio Acre e à Bacia 
Hidrográfi ca do rio Abunã. O rio Acre, integra diversos municípios, interligando-os com a 
capital, Rio Branco. Os principais afl uentes do rio Acre são o rio Xapuri e o Riozinho do 
Rôla, formando a bacia do rio Acre em território acreano, com uma área de 27.263 km2 e 
percorrendo 10 municípios que compõem as Regionais do Alto e Baixo incluindo o município 
de Epitaciolândia, formador da bacia com 1.286 km2 de área. 
O rio Abunã, em território acreano, ocupa áreas de seis municípios que compõem a Regional 
do Alto Acre e a Regional do Baixo Acre, dentre eles o município de Epitaciolândia formador 
da bacia com 364 km2 de área.
A drenagem da rede que perpassa o município segue o sentido sudoeste-nordeste, que 
acompanha a borda do planalto rebaixado da Amazônia Sul Ocidental. O rio Acre atravessa 
o município de Epitaciolândia em toda sua extensão oeste-leste tendo como tributários mais 
importantes pela margem direita; o igarapé Bahia, onde, na sua confl uência com rio Acre 
encontra-se a cidade de Epitaciolândia, no ponto de fronteira com a cidade boliviana de 
Cobija; o igarapé Encrenca que percorre área importante da zona rural próximo a cidade; 
antes desta confl uência, águas abaixo de Epitaciolândia, o rio Acre recebe o igarapé Barra, 
tributário do igarapé São Francisco. Na parte oriental do município nasce o rio Xipamanu, que 
forma a fronteira com a Bolívia e o seu afl uente o rio Iña. Pela margem esquerda os afl uentes 
mais importantes são: igarapés Grande, Palmeira e Pulca. 
O rio Abunã nasce na Bolívia, atravessa parte dos estados do Acre e Rondônia e forma, com o 
Mamoré, o rio Madeira e possui 524 km de extensão. É uma bacia binacional que em território 
acreano ocupa uma área de 5.227 km². Em território acreano ocupa áreas dos municípios 
de: Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri. 
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) a Bacia do Rio Abunã apresenta valores de 
pluviosidade média anual de 1.940 mm como valor de referência. Quanto às vazões, percebe-
se que os valores médios mensais não ultrapassam os 500 m³/s.
O rio Acre nasce em território peruano nas terras acidentadas da área de infl uencia dos rios 
Iaco das Pedras, com nome de rio Eva, em cotas da ordem de 400 m, e corre na direção 
Oeste-Leste, deixando o na altura do município de Iñapari e segue fazendo fronteira com 
Brasil e Bolívia. De modo geral a topografi a da Bacia do Rio Acre caracteriza-se por apresentar 
valores de elevação entre 300 e 430 m próximos às cabeceiras e entre 150 e 300 m a partir 
daí para a jusante. A Bacia do Rio Acre, em território acreano, ocupa uma área de 27.263 km² 
e está formada por dez municípios no estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, 
Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.
O regime hídrico desta bacia se alterna em períodos de cheias e de vazantes bastante típicas 
que interferem de forma bastante marcante na ocupação das áreas ribeirinhas, sobretudo 
com o ciclo de inundações durante as cheias. E, para a atividade piscícola, a observação do 
risco de inundação das áreas adjacentes aos principais rios é de fundamental importância.
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3.4.3.7 Caracterização da piscicultura

Em Epitaciolândia, há um número relativamente pequeno de empreendimentos piscícolas, 
sendo observados tanto aqueles com fi nalidade comercial como de subsistência. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.

3.4.3.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 75% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e os mesmos 75% estão regulares com o licenciamento ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 50% afi rmaram que há bom acesso o ano todo, enquanto 
50% apontaram ter acesso limitado no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 
2 anos, o mais experiente com 15 anos, indicando que existem produtores experientes na 
atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 75% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 75% possuem depósito de insumos, sendo todos de madeira, 
sendo 50% destes exclusivo para ração. As principais fontes de água são armazenamento da 
chuva, seguido de nascentes e igarapés.
A principal espécie produzida é o tambaqui, seguido da pirapitinga. Dentre os entrevistados, 
todos declararam que usam ração como principal fonte de alimento. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 500 e 14.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 500 e 11.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 6,00 e R$ 8,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui foi de 2,5 kg e as principais vias de comercialização 
foram o intermediário e feiras/mercados.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 75% dos entrevistados declararam que 
fazem registro de dados em papel e 25% não registra dados da produção, mas 75% dos 
entrevistados calculam índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 75% dos entrevistados 
recebem ou já receberam apoio do SEBRAE e 25% do governo estadual. Desses, 100% 
declararam estar satisfeitos com o atendimento recebido pelo SEBRAE, mas 100% indicaram 
insatisfação com o atendimento recebido do governo.
Em termos de capacitação, 75% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
ou curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE, SENAR ou 
governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, aquela citada como a principal 
foi a falta de recursos fi nanceiros (50%), seguido da difi culdade de infraestrutura (25%) 
e difi culdade de comercialização (25%). Como segunda maior difi culdade, a limitação no 
escoamento da produção foi apontada por 50% dos entrevistados. 
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No bloco cooperação e governança, 25% dos entrevistados participam de associação, mas 
nenhum atualmente faz parte de cooperativa.

1.1.1.0.20  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 50 hectares de área 
total com 2,2 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em viveiro escavado 
para recria e açude para engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que 
ocorre principalmente no período chuvoso. O viveiro escavado tem tipicamente 0,2 ha de 
área e os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,67 ha de lâmina de água. Sendo 
assim, a piscicultura modal possui 4 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui. Outras espécies como 
pirapitinga, curimatã e piau aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria 
da produção de peixes é feita em duas fases, ou seja, os alevinos são recriados no viveiro 
escavado e, depois, transferidos para os açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte e uma 
motocicleta para o deslocamento do produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes 
é feita usando roçadeira costal a gasolina. Os insumos são armazenados em depósito de 
madeira, em geral, utilizado para outros insumos também.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.4.3.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui, sendo que 
normalmente na produção modal não se utiliza espécie secundária, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui
 Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da 
produção de tambaqui em Epitaciolândia, com base nas informações do painel participativo.

1.1.1.1.1 * 3.4.3.7.2

1.1.1.1.1 * 3.4.3.7.3
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Tabela 3.4.3.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui em Epitaciolândia.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2,2 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 5.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 72%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,3 kg
Ciclo de produção 330 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 8.280 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,84

Tabela 3.4.3.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui em Epitaciolândia.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 7.500,00
Construção de açudes por hectare R$ 45.000,00
Depósito de insumo de madeira (ocupação 30%) R$ 6.000,00
Veículo utilitário (ocupação 20%) R$ 40.000,00
Motocicleta (ocupação de 20%) R$ 5.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 230,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 0,4%) R$ 7,20
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 3,5%) R$ 2,40
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 9,6%) R$ 1,90
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 86,5%) R$ 1,50
Pró-labore mensal (ocupação 15%) R$ 224,55
Custo de diarista (7 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,98
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (90%) R$ 6,20
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (10%) R$ 9,00
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Tabela 3.4.3.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui em Epitaciolândia.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 53.654,40
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 31.341,22
Custo Operacional Total (COT) R$ 37.214,20
Custo Total (CT) R$ 37.860,88
Margem bruta R$ 22.313,18
Margem líquida R$ 16.440,20
Lucro R$ 15.793,52

Figura 3.4.3.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui em Epitaciolândia.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui é lucrativa, deixando uma margem de lucro 
sobre a venda de 29,4%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de 
insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo 
R$ 3,79/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações 
e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 4,49/kg. E, fi nalmente, para 
remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de 
venda deve ser no mínimo R$ 4,57/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de 
R$ 6,48/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 4,84 toneladas por ciclo, ou seja, 
58% da atual produção. Para cobrir o COT é de 5,74 toneladas, o que representa 69% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 5,84 toneladas, ou seja, a 
71% das atuais 8,28 toneladas.
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3.4.3.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Epitaciolândia, foram identifi cadas quatro empresas que atuam no segmento comercial 
que fornece ração para peixes. Todas as empresas atuavam apenas como revenda. Uma 
delas comercializava calcário, duas ureia, mas nenhuma medicamentos para peixes. O 
volume de venda de ração das empresas entrevistadas varia entre 2.500 e 7.500 kg mensal, 
totalizando 280 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal, Multifós e Nutrizon e os preços 
de ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 

Tabela 3.4.3.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Epitaciolândia.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$ 47,00 R$ 47,00 R$ 47,00
28% R$ 43,00 R$ 44,90 R$ 49,50
32% R$ 55,00 R$ 57,50 R$ 64,00
36% R$ 70,00 R$ 77,50 R$ 89,00
40% R$ 68,00 R$ 94,40 R$ 117,00
45% R$ 186,00 R$ 186,00 R$ 186,00
56% R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, três 
entrevistados declararam que o volume de vendas é sensível ao preço e a indicação geral 
é que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem de 10% resultaria no 
aumento de até 50% do volume comercializado de uma maneira geral, podendo chegar a 
100% na ração de engorda de 28% de proteína. Um dos entrevistados não soube responder 
a essa pergunta. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a ração 
nesse município, está na necessidade de vender a prazo, correndo o risco de inadimplência 
e a necessidade de alto capital de giro.

3.4.3.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração
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3.4.3.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Epitaciolândia, foram entrevistados 3 empreendimentos supermercadistas, mas apenas 
um comercializava pescado regularmente. Para esse empreendimento, a venda de pescado 
tem um grau de importância entre 7 e 10, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, o empreendimento comercializava tanto 
pescado fresco como congelado e realizava o processamento (cortes) dos produtos no local. 
O abastecimento é realizado semanalmente e os produtos majoritários são pescados de 
água doce.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui, seguido dos peixes de couro e o 
matrinxã. Os preços pagos pelo empreendimento são apresentados a seguir.

Tabela 3.4.3.6 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Epitaciolândia.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 9,50 R$ 9,50 R$ 9,50
Matrinxã (inteiro) R$ 9,50 R$ 9,50 R$ 9,50

Com relação às preferências do consumidor, o entrevistado indicou que a presença de espinhas no 
peixe difi culta venda. A forma mais vendida de pescado é em cortes. A forma de acondicionamento 
durante o transporte é em caixas plásticas, e o entrevistado declarou que estava satisfeito. Os 
fornecedores dos entrevistados são piscicultores locais, mas não são fi xos.
O entrevistado informou que comercializa peixes de criação e acredita que ainda existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, dois dos entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer em 30% caso haja uma redução de preço da ordem de 
15% no tambaqui inteiro. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelo comerciante de pescados entrevistado 
está a falta de mão de obra qualifi cada para manipular o pescado.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citada apenas melhorar a 
estrutura do setor de peixaria do seu supermercado.

1.1.1.1.1 * 3.4.3.9.2
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1.1.1.0.21 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Epitaciolândia, foram visitados quatro restaurantes, mas apenas dois serviam pescado 
regularmente. Nos restaurantes entrevistados, um adotava o sistema self-service e o outro à 
la carte, servindo um total de 2.200 refeições mensais. 
Segundo os entrevistados, com relação ao perfi l e preferências de consumo, um entrevistado 
indicou que o maior consumo de pescado ocorre pelo público masculino enquanto o outro 
acredito que é independente. A presença de espinhas no peixe representa uma grande 
difi culta na venda para ambos os restaurantes e um acredita que exista preconceito por parte 
dos clientes contra o peixe da piscicultura enquanto o outro acredita que não haja. A principal 
forma de preparo usada por ambos os restaurantes é o cozido, sendo as espécies mais 
servidas o pirarucu, seguido do tambaqui e o surubim. 
A frequência de compra de um dos restaurantes é semanal e do outro quinzenal, sendo os 
produtos fornecidos por uma peixaria local. A forma de acondicionamento durante o transporte 
é em caixas de isopor e os entrevistados declaram estar satisfeitos. 

Tabela 3.4.3.7 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Epitaciolândia.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
Tambaqui (eviscerado) R$ 12,00 R$ 14,50 R$ 17,00
Pirarucu (fi lé com pele) R$ 14,00 R$ 14,50 R$ 15,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, ambos os entrevistados não souberam 
responder à pergunta. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas, foi mencionada a sazonalidade de preços 
e, como estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas aumentar a 
divulgação dos pratos.

1.1.1.1.1 * 3.4.3.9.2
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3.4.4 XAPURI

3.4.4.1 Localização geográfi ca

A sede do município está situada às margens do Rio Acre e em sua confluência com o 
Rio Xapuri, distante da capital Rio Branco a 188 km. O município faz fronteira ao norte 
com o município de Rio Branco; ao sul com o município de Epitaciolândia e República 
da Bolívia; ao leste com o município de Capixaba e; a oeste com os municípios de 
Brasileia e Epitaciolândia.

3.4.4.2 Características do relevo

O município de Xapuri mostra-se dividido em três principais unidades geomorfológicas: a 
Planície Amazônica, Depressão Iaco-Acre e Depressão do Rio Branco, conforme descrito no 
início deste capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.4.4.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Xapuri.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

XAPURI
3.4.4
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3.4.4.3 Principais vias de acesso

O acesso pode ser feito por rodovia, partindo-se de Rio Branco pela AC-040 por 45 
quilômetros até Senador Guiomard, seguindo por esta até o encontro com a AC-485, 
acesso a Xapuri.

3.4.4.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 16.091 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 3,01 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Xapuri seja de 19.323 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 5.761 habitantes 
(35,80%) e a população da zona urbana era de 10.330 habitantes (64,20%)
Em 2010, a população de Xapuri, do sexo masculino representava 51,69% (8.317 pessoas), 
destas, 38,6% (3.211 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
48,31% (7.774 pessoas), destas, 32,8% (2.550 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 33,66% (5.417 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 60,84% está entre 15 e 64 anos de idade (9.790pessoas), e, 
apenas 5,49% (884 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.4.4.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Xapuri.
Fonte: IBGE, 2010
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3.4.4.5 Informações socioeconômicas

3.4.4.5.1 Informações gerais

O município de Xapuri foi responsável pelo 9º maior PIB do estado (R$ 200,9 milhões) em 2010, 
e apresentou o 7º PIB per capta (R$ 12.270,00) do Acre, indicando que, proporcionalmente, 
esse município está acima (10,8%) da média do estado (R$ 11.074,00) em termos de geração 
de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 61,47% em 2000 para 65,84 em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação passou 
de 9,40% em 2000 para 3,98% em 2010.

Figura 3.4.4.3 Composição da população maior de 18 anos em Xapuri.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013



247Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 36,25% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 7,92% na indústria de 
transformação, 3,75% no setor de construção, 0,63% nos setores de utilidade pública, 10,08% 
no comércio e 36,74% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Xapuri foram a 
Administração Pública, o comércio, serviços, agropecuária.

Tabela 3.4.4.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Xapuri.

Estado do Acre - Município de Xapuri
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 34 108 74 217,65
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 163 159 -4 -2,45
6 - Serviços 76 70 -6 -7,89
7 - Administração Pública 323 322 -1 -0,31
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 116 173 57 49,14
Total 712 832 120 16,85

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Xapuri cresceu 118,04% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 175,31, em 1991, para R$ 230,69, em 2000, e para R$ 382,24, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 4,19%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 3,10%, entre 1991 e 2000, e 5,18%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 59,93%, em 1991, para 54,66%, em 2000, e para 33,64%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Xapuri é 0,599, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599. A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,773, 
seguida de Renda, com índice de 0,621, e de Educação, com índice de 0,448.
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1.1.1.0.22 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados cinco produtores que participaram do painel no município de Xapuri, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade do 
produtor, 40% têm ensino fundamental completo, 20% têm ensino médio completo e 40% 
têm ensino superior completo. A escolaridade na família se distribui: 60% têm o ensino médio 
completo e 40% o ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação no grau de 
escolaridade dos membros da família em relação aos produtores entrevistados, normalmente, 
o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 80% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos e 20% acima de 8 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda 
na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais frequente para 80% dos 
entrevistados, seguido de emprego público e privado, indicando a importância da atividade 
rural na composição da renda.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, porém dois entrevistados 
informaram usar diaristas regularmente em suas propriedades. De qualquer forma, há, em 
todos os empreendimentos, alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 40%, a bovinocultura para outros 40% e a avicultura para 20%. Para 
60% dos entrevistados a piscicultura é a segunda atividade mais importante. A piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 100% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte se 
divide entre recurso da própria atividade (50%) e fi nanciamento (50%).

3.4.4.6 Informações sobre recursos naturais

Em Xapuri, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente no 
documento.
Argissolos: solo que predomina grande parte do território do município de Xapuri.
Plintossolos: encontrado ao longo da calha do rio Acre, alternando com as áreas de Gleissolos.
Gleissolos: solo encontrado na calha dos rios Acre e Iná. 

1.1.1.1.1 * 3.4.4.5.2
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Figura 3.4.4.4 Mapa de solos de Xapuri.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.4.4.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Xapuri.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
No município de Xapuri, os rios formadores das Bacias Acre e Abunã formam 17 microbacias. 
A maior microbacia é a do Rio Xapuri com uma área de 1.146 km2, seguida de microbacias 
menores do rio Acre com área de 834 km2. O igarapé Vai-se-ver com área de 511 km2, 
o igarapé Caipora com área de 486 km2, o Rio Iná com área de 397 km2, o igarapé São 
Raimundo com área de 373 km2 e o rio Xipamanu com área de 354 km2. Outros rios e igarapés 
formadores de microbacias são: igarapé Riozinho (223 km2), igarapé Ajuricaba afl uente do 
rio Iná (189 km2), microbacias ao Norte afl uente do rio Xipamanu (72 km2), igarapé Riozinho 
(afl uente do rio Xapuri – 169 km2), rio Espalha (66 km2), afl uentes do rio Acre formadores das 
microbacias igarapés Miguel Doido (123 km2), Morro Branco (120 km2), Brito (113 km2), Bela 
Vista (86 km2) e Pedra (80 km2).
O rio Abunã nasce na Bolívia, atravessa parte dos estados do Acre e Rondônia e forma, 
com o Mamoré, o rio Madeira e possui 524 km de extensão. É uma bacia binacional que 
em território acreano ocupa uma área de 5.227 km². Em território acreano ocupa áreas dos 
municípios de: Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia 
e Xapuri. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) a Bacia do Rio Abunã apresenta 
valores de pluviosidade média anual de 1.940 mm como valor de referência. Quanto às 
vazões, percebe-se que os valores médios mensais não ultrapassam os 500 m³/s.
O rio Acre nasce em território peruano nas terras acidentadas da área de infl uencia dos rios 
Iaco das Pedras, com nome de rio Eva, em cotas da ordem de 400 m, e corre na direção 
Oeste-Leste, deixando o na altura do município de Iñapari e segue fazendo fronteira com 
Brasil e Bolívia. De modo geral a topografi a da Bacia do Rio Acre caracteriza-se por apresentar 
valores de elevação entre 300 e 430 m próximos às cabeceiras e entre 150 e 300 m a partir 
daí para a jusante. A Bacia do Rio Acre, em território acreano, ocupa uma área de 27.263 km² 
e está formada por dez municípios no estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, 
Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.
O regime hídrico desta bacia se alterna em períodos de cheias e de vazantes bastante típicas 
que interferem de forma bastante marcante na ocupação das áreas ribeirinhas, sobretudo 
com o ciclo de inundações durante as cheias. E, para a atividade piscícola, a observação do 
risco de inundação das áreas adjacentes aos principais rios é de fundamental importância.

3.4.4.7 Caracterização da piscicultura

Em Xapuri, há um número relativamente pequeno de empreendimentos piscícolas, sendo 
observados tanto aqueles com fi nalidade comercial como de subsistência. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.
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3.4.4.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, todos os entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), mas apenas 20% estão regulares com o licenciamento ambiental da piscicultura, 
embora todos tenham demonstrado interesse em regularizar seus empreendimentos.
Em termos de acesso à propriedade, todos afi rmaram que há bom acesso o ano todo.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 
3 anos, o mais experiente com 20 anos, indicando que existem produtores experientes na 
atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 60% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 60% possuem depósito de insumos, sendo todos de madeira e 
de uso compartilhado com outros insumos. As principais fontes de água são armazenamento 
da chuva, seguido de nascentes.
A principal espécie produzida é o tambaqui, seguido de curimatã e pirapitinga. Dentre 
os entrevistados, 40% usam apenas ração como principal fonte de alimento, outros 40% 
fornecem ração em conjunto com outros tipos de alimentos e 20% não fornecem ração aos 
peixes. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 400 e 1.500 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 300 e 1.500 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 8,00 e R$ 14,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui foi de 2,5 kg e da pirapitinga 2,2 kg. As principais vias 
de comercialização foram diretamente ao consumidor em feiras/mercados.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 80% dos entrevistados declararam que 
fazem registro de dados em papel, mas apenas 20% dos entrevistados calculam índices de 
desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 20% dos entrevistados 
já receberam apoio da EMBRAPA declararam estar satisfeitos com o atendimento, enquanto 
80% nunca receberam atendimento.
Em termos de capacitação, 80% dos entrevistados declararam ter participado de palestras 
ou curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo IFAC, governo do estado, 
programa PRONATEC e SEBRAE.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, aquela citada como a 
principal foi a falta de conhecimentos (60%), seguido da difi culdade de infraestrutura (20%) e 
difi culdade de comercialização (20%). Como segunda maior difi culdade, a falta de recursos 
fi nanceiros foi citada por 60% dos entrevistados. 
No bloco cooperação e governança, 60% dos entrevistados participam de associação, e 40% 
de cooperativa.
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1.1.1.0.23  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 70 hectares de 
área total com 3,0 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para 
engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no 
período chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 1,0 ha de lâmina de 
água. Sendo assim, a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui. Outras espécies como 
pirapitinga e curimatã aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da 
produção de peixes é feita em fase única, ou seja, os alevinos são povoados diretamente nos 
açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com um veículo utilitário de pequeno porte e uma 
motocicleta para o deslocamento do produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes 
é feita usando roçadeira costal a gasolina. Os insumos são armazenados em área anexa à 
residência, não havendo depósito específi co para essa fi nalidade.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais comum é 
a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca e manutenção 
da área.

3.4.4.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui, sendo que 
normalmente na produção modal não se utiliza espécie secundária, segundo informado no painel.

1.1.1.1.1 * 3.4.4.7.2

1.1.1.1.1 * 3.4.4.7.3
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Premissas e resultados da produção de tambaqui
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui em Xapuri, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.4.4.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui em Xapuri.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 3,0 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 9.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,5 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 15.750 kg
Taxa de conversão alimentar geral 2,0

Tabela 3.4.4.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui em Xapuri.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 6.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 45.000,00
Veículo utilitário (ocupação 20%) R$ 40.000,00
Motocicleta (ocupação de 20%) R$ 5.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 0,08%) R$ 4,20
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 0,08%) R$ 3,00
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 0,08%) R$ 2,40
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 99,8%) R$ 1,96
Pró-labore mensal (ocupação 15%) R$ 224,55
Custo de diarista (7 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,09
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (100%) R$ 8,00
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Tabela 3.4.4.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui em Xapuri.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 126.000,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 74.094,15
Custo Operacional Total (COT) R$ 81.329,71
Custo Total (CT) R$ 82.216,55
Margem bruta R$ 51.905,85
Margem líquida R$ 44.670,29
Lucro R$ 43.783,45

Figura 3.4.4.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui em Xapuri.
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Os resultados indicam que a produção de tambaqui é lucrativa, deixando uma margem 
de lucro sobre a venda de 34,7%. Sendo o COE representativo dos desembolsos para a 
aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser 
de, no mínimo R$ 4,70/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação 
das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de R$ 5,16/kg. E, 
fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da 
terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 5,22/kg. Considerando o atual valor de venda 
ponderada de R$ 8,00/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é 
rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 9,26 toneladas por ciclo, ou seja, 
58,8% da atual produção. Para cobrir o COT é de 10,17 toneladas, o que representa 64,6% 
do atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 10,28 toneladas, ou 
seja, a 65,3% das atuais 15,75 toneladas.

3.4.4.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Xapuri, foram identifi cadas quatro empresas que atuam no segmento comercial que 
fornece ração para peixes. Todas as empresas atuavam apenas como revenda. Duas delas 
comercializava calcário, mas nenhuma tinha ureia ou medicamentos para peixes. O volume 
de venda de ração das empresas entrevistadas varia entre 2.50 e 1.375 kg mensal, totalizando 
40,5 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal, Nutrak e Nutrizon e os preços 
de ração levantados durante a pesquisa são apresentados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 3.4.4.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista das rações para peixes em Xapuri.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 50,00 R$ 53,30 R$ 56,00
32% R$ 59,50 R$ 63,90 R$ 67,00
36% R$ 79,50 R$ 82,50 R$ 85,00
40% R$ 100,00 R$ 102,50 R$ 105,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, dois 
entrevistados declararam acreditar que o volume de vendas não é sensível ao preço, enquanto 
os outros dois acreditam que uma redução no valor de venda da ração ao produtor da ordem 
de 10% resultaria no aumento entre 10 e 25% no volume comercializado. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a 
ração nesse município, estão o alto valor da ração, baixa demanda e a falta de fornecedores.

3.4.4.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração
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3.4.4.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Xapuri, foram entrevistados 3 empreendimentos supermercadistas, mas apenas dois 
comercializavam pescado regularmente. Para esses empreendimentos, a venda de pescado 
tem um grau de importância entre 4 e 6, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, um empreendimento comercializava 
tanto pescado fresco como congelado e o outro apenas congelado. Apenas um deles 
realizava o processamento (cortes) dos produtos no local. O abastecimento de pescado 
fresco é feito semanalmente e o de congelado mensalmente, sendo os produtos 
majoritariamente pescados de água doce.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui e pirapitinga, seguido do surubim. 
Os preços pagos pelo empreendimento são apresentados a seguir.

Tabela 3.4.4.6 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio entrevistado em Xapuri.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
Pirapitinga (inteiro) R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
Surubim (inteiro) R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00

Com relação às preferências do consumidor, o entrevistado indicou que a presença de 
espinhas no peixe não é impedimento para a venda. A forma mais vendida de pescado é em 
cortes em ambos os empreendimentos. A forma de acondicionamento durante o transporte é 
em caixas de isopor, e ambos os entrevistados declararam estar satisfeitos. Os fornecedores 
dos entrevistados são piscicultores e pescadores locais, mas não são fi xos.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Com relação à sensibilidade de demanda x preço, ambos os entrevistados não acreditam que 
a demanda do pescado é sensível ao preço. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados 
está a necessidade de melhorar a qualidade do pescado disponível no município.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citada a melhoria de 
estrutura do ponto de venda e a maior divulgação.

1.1.1.0.24 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

 Em Xapuri, foram visitados três restaurantes, mas nenhum servia pescado regularmente.

1.1.1.1.1 * 3.4.4.9.2
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3.5 REGIONAL DO BAIXO ACRE

A regional do Baixo Acre está localizada a leste do estado do Acre e é composta por 7 
municípios: Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard 
e Capixaba. Esta regional, segundo os últimos dados ofi ciais publicados pelo IBGE (2010), 
é responsável por cerca de 64,5% do PIB do estado, o equivalente a R$ 5,67 bilhões. Na 
regional do Baixo Acre está localizada a capital, Rio Branco, a cidade mais populosa do 
estado, concentrando 49% dos habitantes.
Em termos de relevo, nessa regional são encontrados, segundo dados do IBGE, cinco 
unidades geomorfológicas, sendo que a cobertura de cada uma varia nos municípios 
que compõem a regional. A seguir é apresentada uma caracterização geral de cada uma 
das principais unidades geomorfológicas e comentada do ponto de vista das vantagens 
e desvantagens para a instalação de empreendimentos de piscicultura em sistemas de 
viveiros escavados e açudes.

Depressão do EndimariAbunã: possui altitude variando entre 130 e 200 m, com áreas 
inicialmente planas e posteriormente erodidas pela ação das águas. No trecho que 
acompanha longitudinalmente o rio Abunã ocorrem relevos um pouco mais recortados com 
topos convexos (limite leste do Estado). Unidade geomorfológica presente na região mais 
a leste do estado. Em geral, se apresentam recortadas com intercalação de áreas planas, 
podendo ser aproveitadas para a construção de açudes aproveitando a declividade, mas 
com restrição às áreas mais íngremes.

Planície Amazônica: possui altitudes que variam de 110 a 270 m, encontra-se ao longo 
da margem dos rios e forma-se a partir de processos de colmatagem de sedimentos 
em suspensão e construção de planícies e terraços fl uviais acelerada pela evolução de 
meandros. É caracterizada por diversos níveis de terraços e as várzeas recentes contêm 
diques, canais, lagos e bacias de decantação naturais. Essas áreas estão concentradas 
ao longo da calha do rio Juruá e seus principais afl uentes. Em geral, são áreas planas 
que facilitam a implantação da infraestrutura para a produção de peixes, mas via de regra 
estão em área de risco de alagação, o que deve ser particular ponto de atenção para os 
produtores que tenham intenção de ocupar essas áreas.

Depressão Juruá–Iaco: Esta unidade apresenta altitude variável entre 150 e 440 m, áreas 
com declives que variam de medianos a fortes, podendo apresentar diferenças altimétricas 
signifi cativas. Em se tratando de uma região com maior diversidade de condições de relevo, 
é importante que o produtor com intenção de instalar infraestrutura produtiva dentro dessa 
unidade faça uma avaliação mais minuciosa, in loco, das condições específi cas da propriedade.

REGIONAL DO BAIXO ACRE
3.5
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Depressão do Iaco-Acre: esta unidade tem altitude variando entre 160 e 290 m, compreende 
uma superfície muito irregular e com declives expressivos. Em se tratando de uma região 
com condições de relevo mais adversa, é muito importante que o produtor com intenção de 
instalar infraestrutura produtiva dentro dessa unidade faça uma avaliação minuciosa, in loco,
da viabilidade da construção das estruturas.

Depressão do Rio Branco: esta unidade tem altitude variando entre 140 e 270 m, 
apresentando relevo irregular, com drenagem muito alta, declives medianos na parte 
centro-norte, diminuindo para sul, onde se torna suave ondulado. Seu contato com outras 
unidades se dá de forma gradual, sem que se perceba a presença de uma linha nítida de 
ruptura topográfi ca. Seguindo a mesma recomendação em relação à unidade anterior, é 
importante que o produtor faça uma avaliação criteriosa, in loco, sobre a viabilidade da 
construção das estruturas para a piscicultura.

Do ponto de vista das características de solo, o estado do Acre é conhecido pela sua grande 
diversidade e variação pelo seu território. E, não diferente desse fato está a regional do Baixo 
Acre e os municípios que a compõe. A seguir é apresentada uma breve caracterização, com 
base nos dados do IBGE (2010) e do Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre-ZEE 
(2006) dos solos identifi cados nesta regional com o olhar para as vantagens e desvantagens 
que apresentam para o uso para a construção de viveiros e açudes destinados à piscicultura.

Latossolos: são solos que geralmente ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado 
e correspondem aos solos mais velhos da paisagem. Esses solos são, em geral, profundos 
e apresentam uniformidade de cor e textura ao longo do perfi l. São bem drenados, com 
textura argilosa, muito argilosa ou média. Possuem acidez elevada e baixos teores de cálcio, 
magnésio e potássio. As cores do solo variam de amareladas a avermelhadas e os teores de 
matéria orgânica são maiores em superfície, comum aos solos tropicais. Do ponto de vista 
da piscicultura, são geralmente solos favoráveis à retenção de água em viveiros por causa 
dos maiores teores de argila, mas por serem bem estruturados, possuem boa drenagem 
natural, o que signifi ca que é necessário realizar a adequada compactação do solo durante 
a construção, para reduzir a perda de água armazenada. E, por serem ácidos, normalmente 
requerem a correção da qualidade da água para seu uso na piscicultura.

Argissolos: Esses solos geralmente apresentam drenagem interna naturalmente defi ciente e, têm 
baixa ou média fertilidade natural. Em locais de relevo mais acidentado, são também bastante 
susceptíveis à erosão. As cores do solo variam de acinzentadas a avermelhadas, com a camada 
superfi cial sempre mais escurecidas. A profundidade dos solos é variável, mas em geral são pouco 
profundos. De maneira geral, os Argissolos favorecem a construção de viveiros e açudes para 
piscicultura por conta da difi culdade de drenagem, ou seja, pela facilidade de reter água. Por outro 
lado, por serem solos menos estruturados do ponto de vista físico, estão susceptíveis à erosão, 
demandando cuidado por parte do piscicultor em implementar as boas práticas de conservação 
de solos para evitar os prejuízos decorrentes da erosão e enxurradas. Em decorrência dos solos 
apresentaram fertilidade natural média-baixa, via de regra, é necessário corrigir a qualidade da 
água dos viveiros e açudes para piscicultura.
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Plintossolos: são solos mais comumente encontrados próximos da calha do rio Juruá, apresentam 
grande diversifi cação de textura, tendo sido constatados solos desde arenosos até argilosos, 
sendo uma característica marcante destes tipos de solos. Podem apresentar coloração 
acinzentadas, pálidas ou amarelado claras, podendo ocorrer ou não mosqueados de coloração 
desde avermelhadas até amareladas. Do ponto de vista químico, são comumente ácidos mas, em 
geral, de menor potencial que os latossolos. Como a textura pode ser muito variável, é importante 
que o produtor conduza as avaliações das características do solo do local aonde se pretende 
instalar a piscicultura, de modo a verifi car se apresentam as condições adequadas para minimizar 
as perdas de água por infi ltração. Do ponto de vista químico, é possível que seja necessário 
realizar a correção da qualidade da água, mas a avaliação do grau de acidez do solo é importante, 
pois a demanda de insumo pode ser menor nesse tipo de solo.

Gleissolos: são solos mais comumente encontrados ao longo das calhas dos principais rios 
da região do Juruá e geralmente são solos considerados profundos. Têm como característica 
marcante a má drenagem, apresentando cores nas camadas superiores desde cinzentas até 
pretas, com teores médios a altos de carbono orgânico na camada superfi cial e apresentam 
comumente textura arenosa. Em termos de características químicas observa-se altos teores 
de cálcio e magnésio na camada superfi cial que diminuem substancialmente em profundidade 
e acidez elevada. Para a ocupação para piscicultura, apesar de representarem solos com 
adequada capacidade de retenção de água, a alta taxa de matéria orgânica nas camadas 
superfi ciais pode ser prejudicial, bem como a acidez elevada, que demandará correção da 
qualidade da água do viveiro ou açude.

Latossolos: são solos que geralmente ocorrem em áreas de relevo plano a suave ondulado 
e correspondem aos solos mais velhos da paisagem. Esses solos são, em geral, profundos 
e apresentam uniformidade de cor e textura ao longo do perfi l. São bem drenados, com 
textura argilosa, muito argilosa ou média. Possuem acidez elevada e baixos teores de cálcio, 
magnésio e potássio. As cores do solo variam de amareladas a avermelhadas e os teores de 
matéria orgânica são maiores em superfície, comum aos solos tropicais. Do ponto de vista 
da piscicultura, são geralmente solos favoráveis à retenção de água em viveiros por causa 
dos maiores teores de argila, mas por serem bem estruturados, possuem boa drenagem 
natural, o que signifi ca que é necessário realizar a adequada compactação do solo durante 
a construção, para reduzir a perda de água armazenada. E, por serem ácidos, normalmente 
requerem a correção da qualidade da água para seu uso na piscicultura

Luvissolos: são solos minerais de argila de alta atividade e saturação por bases, com baixa 
capacidade de drenagem e, quando submetidos a alta umidade favorecem a retenção de 
água. Esses solos são normalmente pouco profundos, ocorrem em áreas de relevo mais 
movimentado, o que lhes confere certo grau de susceptibilidade à erosão. São solos 
moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, frequentemente ricos em nutrientes, 
principalmente cálcio e magnésio, fazendo com que sejam solos bastante favoráveis, do 
ponto de vista químico e físico, ao uso para a infraestrutura da piscicultura.



262 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.5.1 CAPIXABA

3.5.1.1 Localização geográfi ca

A sede do município de Capixaba está distante da capital Rio Branco por apenas 77 km. 
Limita-se ao norte com os municípios de Rio Branco e Senador Guiomard e ainda com o 
Estado do Amazonas; ao sul com a Bolívia; ao leste com o município de Plácido de Castro e; 
a oeste com os municípios de Xapuri e Sena Madureira.

3.5.1.2 Características do relevo

O Município de Assis Brasil mostra-se dividido em quatro unidades geomorfológicas: 
Depressão do Iaco-Acre, Depressão Rio Branco, Depressão do Endimari-Abunã e Planície 
Amazônica conforme descrito no início deste capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.5.1.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Capixaba.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

CAPIXABA
3.5.1
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3.5.1.3 Principais vias de acesso

O acesso preferencial é feito partindo da capital do Estado, Rio Branco, inicialmente pela rodovia 
AC-040 por 45 quilômetros até Senador Guiomard e depois pela BR-317 por mais 32 km.

3.5.1.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 8.798 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 5,17 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Capixaba seja de 11.733 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 4.869 habitantes 
(55,34%) e a população da zona urbana era de 3.929 habitantes (44,66%).
A população de Capixaba, em 2010, do sexo masculino representava 52,9% (4.655 pessoas), 
destas, 57,6% (2.681 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
47,09% (4.143 pessoas), destas, 51,1% (2.118 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 36,39% (3.202 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 59,30% está entre 15 e 64 anos de idade (5.217 pessoas), e, 
apenas 4,31% (379 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.1.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Capixaba.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.1.5 Informações socioeconômicas

3.5.1.5.1 Informações gerais

O município de Capixaba foi responsável pelo 15º maior PIB do estado (R$ 154,4 milhões) 
em 2010, porém apresentou o 2º PIB per capta (R$ 16.994,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está muito acima (53%) da média do estado (R$ 11.074,00) 
em termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 61,00% em 2000 para 71,78% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 2,65% em 2000 para 3,74% em 2010.

Figura 3.5.1.3 Composição da população maior de 18 anos em Capixaba.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 43,74% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 6,61% na indústria de 
transformação, 3,93% no setor de construção, 0,92% nos setores de utilidade pública, 8,42% 
no comércio e 31,06% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Capixaba foram 
a Administração Pública, o comércio, serviços, indústria de transformação, construção 
civil e agropecuária.

Tabela 3.5.1.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Capixaba.

Estado do Acre - Município de Capixaba
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 125 65 -60 -48
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 84 112 28 33,33
6 - Serviços 25 12 -13 -52
7 - Administração Pública 331 300 -31 -9,37
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 115 132 17 14,78
Total 680 621 -59 -8,68

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Capixaba cresceu 71,76% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 195,72, em 1991, para R$ 227,36, em 2000, e para R$ 336,17, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 2,89%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 1,68%, entre 1991 e 2000, e 3,99%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 56,27%, em 1991, para 56,03%, em 2000, e para 35,00%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Capixaba era 0,575, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,794, 
seguida de Renda, com índice de 0,601, e de Educação, com índice de 0,398.
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1.1.1.0.25 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados dois produtores que participaram do painel no município de Capixaba, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 50% são do sexo masculino e 50% feminino. Em termos de 
escolaridade do produtor, ambos tinham ensino fundamental completo. A escolaridade na 
família se distribui: 50% têm o ensino médio completo e 50% ensino superior completo. Esse 
indicador aponta uma elevação no grau de escolaridade dos membros da família em relação 
aos produtores entrevistados, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 50% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos e 50% entre 4 e 6 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda 
na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais frequente para 100% dos 
entrevistados, seguido de emprego público, indicando a importância da atividade rural na 
composição da renda. 
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar e, em todos os empreendimentos 
há alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura e a bovinocultura fi guram como 
as atividades econômicas mais importantes para cada um dos entrevistados. A piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 100% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é 
recurso próprio da própria atividade para ambos os empreendimentos.

3.5.1.6 Informações sobre recursos naturais

Em Capixaba, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente no 
documento.
Argissolos: solo que predomina a maior parte do território do município de Capixaba.
Latossolo: encontrado na região centro-leste do município, margeando a rod. BR-319.
Plintossolos: solo encontrado na calha do igarapé Guarapari, em paralelo à mancha e 
Gleissolos.
Gleissolos: solo encontrado na calha do igarapé Guarapari, em paralelo à mancha e 
Plintossolos. 

1.1.1.1.1 * 3.5.1.5.2
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Figura 3.5.1.4 Mapa de solos de Capixaba.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.1.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Capixaba.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
Os dois principais corpos hídricos são componente das bacias dos rios Acre e Abunã.
O rio Acre nasce em território peruano nas terras acidentadas da área de infl uencia dos rios 
Iaco e das Pedras, com o nome de Rio Eva, em cotas da ordem de 400 m, e corre na direção 
Oeste-Leste, deixando o na altura de Iñapari (Peru), e segue fazendo fronteira com Brasil e 
Bolívia. De modo geral, a topografi a da bacia do rio Acre caracteriza-se por apresentar valores 
de elevação entre 300 e 430 m próximos às cabeceiras, e entre 150 e 300 m a partir daí para 
a jusante. A bacia do rio Acre, em território acreano, ocupa uma área de 27.263 km² e está 
formada por dez municípios no estado do Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, 
Capixaba, Porto Acre, Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.
O rio Abunã nasce na Bolívia, atravessa parte dos estados do Acre e Rondônia e forma, com o 
Mamoré, o rio Madeira e possui 524 km de extensão. É uma bacia binacional que em território 
acreano ocupa uma área de 5.227 km². Em território acreano ocupa áreas dos municípios 
de: Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri. 
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) a Bacia do Rio Abunã apresenta valores de 
pluviosidade média anual de 1.940 mm como valor de referência. Quanto às vazões, percebe-
se que os valores médios mensais não ultrapassam os 500 m³/s.
O regime hídrico desta bacia se alterna em períodos de cheias e de vazantes bastante típicas 
que interferem de forma bastante marcante na ocupação das áreas ribeirinhas, sobretudo 
com o ciclo de inundações durante as cheias. E, para a atividade piscícola, a observação do 
risco de inundação das áreas adjacentes aos principais rios é de fundamental importância.

3.5.1.7 Caracterização da piscicultura

Em Capixaba, foi relatado pelos entrevistados que existe um número grande de produtores que 
criam peixe para subsistência e um número pequeno piscicultores comerciais. Nesta seção, 
é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados 
durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada 
como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor produtor e 
técnicos que atuam no município.
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3.5.1.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e estarem regulares com o licenciamento ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, todos afi rmaram que há bom acesso o ano todo.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 15 
anos, o mais experiente com 17 anos, indicando que existem produtores bastante experientes 
na atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, um dos entrevistados declarou que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, apenas uma possui depósito de insumos, sendo este de madeira 
e de uso compartilhado com outros produtos. As principais fontes de água são armazenamento 
da chuva, seguido de nascentes.
As principais espécies produzidas são o tambaqui e a pirapitinga. Dentre os entrevistados, 
todos declararam que usam ração como principal fonte de alimento. A produção no último 
ano, entre os entrevistados, variou de 1.500 e 2.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 600 e 1.500 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 7,00 e R$ 7,50/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui e pirapitinga é de 1,5 a 2,0 kg e a principal via de 
comercialização foi ao intermediário.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, um dos entrevistados declarou que faz 
anotação em papel enquanto o outro apenas coleta dos comprovantes de despesas. Nenhum 
dos entrevistados calcula índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, ambos os produtores 
recebem ou já receberam pelo governo estadual, mas declararam insatisfação quanto ao 
atendimento recebido.
Em termos de capacitação, ambos os entrevistados declararam ter participado de palestras 
ou curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE ou governo do estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, aquela citada como a principal 
foi a falta de conhecimento, seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento na 
atividade e difi culdade de infraestrutura. 
No bloco cooperação e governança, ambos os entrevistados participam de associação, mas 
nenhum de cooperativa.
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1.1.1.0.26  Propriedade modal

Nesse município, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 15 hectares de 
área total com 0,6 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para 
engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no 
período chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,2, ha de lâmina de 
água. Sendo assim, a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui, que normalmente é 
criado associado com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como pirapitinga 
aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita 
em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do 
produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando roçadeira costal 
a gasolina. Os insumos são armazenados em depósito de madeira, em geral, utilizado 
também para outros insumos.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.1.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

 Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui 
associado ao curimatã, segundo informado no painel.

1.1.1.1.1 * 3.5.1.7.2

1.1.1.1.1 * 3.5.1.7.3
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Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui associado ao curimatã em Capixaba, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.5.1.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Capixaba.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,6 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 2.500
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 250
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 3 a 4 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 50%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 20%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 2,5 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 2.500 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 313 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,60

Tabela 3.5.1.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Capixaba.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 6.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 30.000,00
Depósito de insumo de madeira (ocupação 30%) R$ 4.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 6.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 350,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 350,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 1,0%) R$ 4,00
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 2,40
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 97,0%) R$ 1,80
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Custo de diarista (2 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,78
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (50%) R$ 7,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (50%) R$ 10,00
Valor de venda do curimatã(kg) – varejo (100%) R$ 8,00
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Tabela 3.5.1.4. Resultados econômicos da produção tambaqui associado ao curimatã em Capixaba.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 23.750,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 12.588,66
Custo Operacional Total (COT) R$ 14.498,05
Custo Total (CT) R$ 14.670,63
Margem bruta R$ 11.161,34
Margem líquida R$ 9.251,95
Lucro R$ 9.079,37

Figura 3.5.1.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui associado ao curimatã em Capixaba.
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Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 38,2%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 4,48/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 5,15/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 5,22/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 8,44/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,49 toneladas por ciclo, ou seja, 
53,0% da atual produção. Para cobrir o COT é de 1,72 toneladas, o que representa 61,2% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 1,74 toneladas, ou seja, a 
61,9% das atuais 2,81 toneladas.

3.5.1.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Capixaba, foi identifi cada apenas uma empresa que atua no segmento comercial que 
fornece ração para peixes. Essa empresa atuava como revenda e não comercializava calcário, 
ureia ou medicamentos. O volume de venda de ração da empresa entrevistada estava em 500 
kg/mês ou 6 t./ano.
A ração comercial encontrada foi da marca BigSal e o preço de ração levantado durante a 
pesquisa é apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 3.5.1.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em Capixaba

Proteína bruta na ração Preço médio por saco (25 kg)
28% R$ 48,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, o entrevistado 
declarou que acredita que o volume de vendas não é sensível ao preço. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pela empresa que comercializa a ração 
nesse município, está o alto valor do insumo e o baixo poder aquisitivo dos produtores.
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3.5.1.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.5.1.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Capixaba, foram entrevistados 2 empreendimentos que comercializam pescado 
regularmente, sendo um supermercado e um intermediário. Desses entrevistados, para um 
a venda de pescado tem um grau de importância entre 7 e 10 e para o outro é de 4 e 6, na 
escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, ambos os empreendimentos 
comercializavam apenas pescado congelado e nenhum realizava o processamento (cortes) 
do produto no local. Desses empreendimentos, um é abastecido semanalmente e outro 
mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui e pintado, ambos de água doce. 
Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.5.1.6 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Capixaba.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 9,00 R$ 9,50 R$ 9,98
Pintado (inteiro) R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00

Com relação às preferências do consumidor, um dos entrevistados indicou que a presença 
de espinhas no peixe não representa difi culta na venda enquanto o outro indicou que sim. 
A forma mais vendida de pescado é em cortes. A forma de acondicionamento durante o 
transporte é em caixas de isopor ou plásticas e os entrevistados declararam que estavam 
satisfeitos. Os fornecedores dos entrevistados se dividem entre piscicultores e atacadistas, 
sendo normalmente fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, ambos os entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer entre 20% para os cortes de peixes e 50% para peixes 
inteiros, caso haja uma redução de preço da ordem de 10% no preço do tambaqui. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a difi culdade em ter local adequado para processar o pescado.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas a 
venda promocional.
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1.1.1.0.27 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Capixaba, foram visitados três restaurantes, mas apenas um servia pescado 
regularmente. O sistema adotado pelo restaurante é o self-service, servindo uma média 
de 2.420 refeições mensais. 
Segundo o entrevistado, com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor 
não infl uencia na escolha pelo pescado. A presença de espinhas no peixe representa uma 
grande difi culta na venda e não existe preconceito por parte dos clientes contra o peixe da 
piscicultura. A principal forma de preparo usado pelo restaurante é o frito, sendo as espécies 
mais servidas a pirapitinga e o tambaqui. 
A frequência de compra do restaurante é semanal, sendo fornecido por intermediários que 
são variados. A forma de acondicionamento durante o transporte é caixas plásticas e o 
entrevistado declarou que estava satisfeito.

Tabela 3.5.1.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo restaurante em Capixaba.

Produto Preço médio
Pirapitinga/tambaqui inteiro R$ 8,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, o entrevistado acredita que a demanda do 
pescado não é sensível ao preço. 
O entrevistado informou não enfrentar nenhuma difi culdade em trabalhar com o pescado nem 
sugeriu formas de aumentar a venda, considerando o seu negócio estabilizado.

1.1.1.1.1 * 3.5.1.9.2
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3.5.2 SENADOR GUIOMARD

3.5.2.1 Localização geográfi ca

A sede do município de Senador Guiomard fi ca a 27 km da capital. O município está limitado 
ao norte com o Amazonas, ao sul e a oeste com o município de Rio Branco, a leste com o 
município de Plácido de Castro e a nordeste com o município de Acrelândia.

3.5.2.2 Características do relevo

O Município de Senador Guiomard mostra-se dividido em duas unidades geomorfológicas: 
Depressão do Iaco-Acre e Depressão do Endimari-Abunã conforme descrito no início deste 
capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.5.2.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Senador Guiomard.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

SENADOR GUIOMARD
3.5.2
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3.5.2.3 Principais vias de acesso

Por esse município cruzam as rodovias BR-364 que liga a cidade de Rio Branco às demais 
regiões do país; AC-40 que faz a ligação com a capital e conexão com a BR-317 que liga o 
Acre ao Amazonas e ao Peru e Bolívia.

3.5.2.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 20.179 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 8,69 habitantes/km². E, as estimativas do IBGE, 
em 2019, é de que a população de Senador Guiomard seja de 23.024 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 7.476 habitantes 
(37,05%) e a população da zona urbana era de 12.703 habitantes (62,95%).
A população de Senador Guiomard, em 2010, do sexo masculino representava 51,18% (10.328 
pessoas), destas, 39,7% (4.103 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
48,82% (9.851 pessoas), destas, 34,2% (3.373 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 32,73% (6.604 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 61,73% está entre 15 e 64 anos de idade (12.456 pessoas), e, 
apenas 5,55% (1.119 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.2.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Senador Guiomard.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.2.5 Informações socioeconômicas

3.5.2.5.1 Informações gerais

O município de Senador Guiomard foi responsável pelo 6º maior PIB do estado (R$ 266,8 
milhões) em 2010 e apresentou o 6º PIB per capta (R$ 13.086,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está acima (18%) da média do estado (R$ 11.074,00) em 
termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 63,64% em 2000 para 64,62% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 6,82% em 2000 para 7,17% em 2010.

Figura 3.5.2.3 Composição da população maior de 18 anos em Senador Guiomard.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município de Senador 
Guiomard, 26,83% trabalhavam no setor agropecuário, 0,05% na indústria extrativa, 5,49% na 
indústria de transformação, 6,36% no setor de construção, 0,90% nos setores de utilidade pública, 
12,78% no comércio e 42,42% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Senador 
Guiomard foram a Administração Pública, agropecuária, comércio, seguido da Indústria de 
transformação, serviços e construção civil.

Tabela 3.5.2.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Senador Guiomard.

Estado do Acre - Município de Senador Guiomard
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 1 0 -1 -100
2 - Indústria de transformação 401 304 -97 -24,19
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 11 27 16 145,45
5 - Comércio 331 344 13 3,93
6 - Serviços 232 260 28 12,07
7 - Administração Pública 798 821 23 2,88
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 438 421 -17 -3,88
Total 2.212 2.177 -35 -1,58

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Senador Guiomard cresceu 104,01% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 223,06, em 1991, para R$ 300,18, em 2000, e para R$ 455,06, 
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,82%. 
A taxa média anual de crescimento foi de 3,35%, entre 1991 e 2000, e 4,25%, entre 2000 
e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior 
a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 54,66%, em 1991, para 41,44%, em 
2000, e para 23,30%, em 2010.
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Senador Guiomard era 0,640, em 2010, 
o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 
0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 
de 0,786, seguida de Renda, com índice de 0,649, e de Educação, com índice de 0,513.

1.1.1.0.28 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados seis produtores que participaram do painel no município de Senador 
Guiomard, com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como 
validando as informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 83% são do sexo masculino e 17% feminino. Em termos de 
escolaridade dos produtores, 50% têm o ensino fundamental completo, 17% o ensino médio 
incompleto e 33% o ensino médio completo. A escolaridade na família se distribui: 17% têm o 
ensino médio incompleto, 17% o ensino médio completo, 17% o superior incompleto e 50% o 
ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação no grau de escolaridade dos 
membros da família em relação aos produtores entrevistados, normalmente, o responsável 
econômico pela família.
Em termos de renda, 33% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 50% entre 4 e 6 salários mínimos e 17% entre 6 a 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária 
foi a mais frequente para 83% dos entrevistados, seguido de emprego público, indicando a 
importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar e, em todos os empreendimentos 
há alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
 Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividades 
econômicas mais importantes para 50% dos entrevistados, seguido pela bovinocultura 
(33%). A piscicultura é considerada uma atividade economicamente importante em 100% das 
propriedades dos entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a 
principal fonte é recurso próprio da própria atividade para todos os empreendimentos.

3.5.2.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Senador Guiomard, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados 
anteriormente no documento.
Argissolos: solo que predomina a maior parte do território do município de Senador Guiomard.
Latossolos: encontrado na região sudoeste e nordeste do município.
Gleissolos: solo encontrado na calha do rio Iquiri próximo à divisa com o estado do Amazonas. 

1.1.1.1.1 * 3.5.2.5.2
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Figura 3.5.2.4 Mapa de solos de Senador Guiomard.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.2.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Senador Guiomard.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
A rede hidrográfi ca do Município de Senador Guiomard é representada pelos afl uentes da margem 
esquerda do Rio Abunã, Iquiri e seus afl uentes: igarapés da Maria, Bom Futuro, Perdido, Preto; 
Barra Grande, Campinas; Aquidadá, São Paulo, Nova Aldeia, Pirão de Rã e da margem direita do 
Rio Acre, pelos igarapés Belém, Samaúma, Mocá, que drenam a área do município.
O rio Abunã nasce na Bolívia, atravessa parte dos estados do Acre e Rondônia e forma, com o 
Mamoré, o rio Madeira e possui 524 km de extensão. É uma bacia binacional que em território 
acreano ocupa uma área de 5.227 km². Em território acreano ocupa áreas dos municípios 
de: Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri. 
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) a Bacia do Rio Abunã apresenta valores de 
pluviosidade média anual de 1.940 mm como valor de referência. Quanto às vazões, percebe-
se que os valores médios mensais não ultrapassam os 500 m³/s.
O rio Acre tem sua nascente no Peru e deságua no Brasil, desembocando no rio Purus 
(Amazonas). Na região do município de Senador Guiomar tem um importante afl uente que é o 
rio Iquiri. Embora seja um dos afl uentes do Purus, a bacia do rio Acre é caracterizada de forma 
independente, por sua localização e importância no estado do Acre e na Amazônia brasileira. 
O rio atua como divisa internacional entre Brasil e Peru, estendendo-se até a localidade de 
Seringal Paraguaçu, e desse ponto até a cidade de Brasileia, entre Brasil e Bolívia. A partir 
daí, adentra em território brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas nascentes 
até a desembocadura pela margem direita do rio Purus, junto à cidade de Boca do Acre. 
No Brasil, os principais municípios que o rio Acre banha são Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, 
Rio Branco e Boca do Acre, esse último no estado do Amazonas. Por se tratar de um rio de 
cabeceira de drenagem, sua sazonalidade é bastante marcante, observando-se episódios de 
cheia ou águas altas (de janeiro a maio) e de seca ou águas baixas (de julho a dezembro). 
E, para a atividade piscícola, a observação do risco de inundação das áreas adjacentes aos 
principais rios e tributários é de fundamental importância.

3.5.2.7 Caracterização da piscicultura

Em Senador Guiomard, foi relatado pelos entrevistados que existe um número relativamente 
pequeno de produtores que criam peixe. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral 
dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em 
seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo 
realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.

3.5.2.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e 83% dos entrevistados declararam estarem regulares com o licenciamento 
ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 83% afi rmaram que há bom acesso o ano todo enquanto 
17% informaram ter difi culdade de acesso no período chuvoso.
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Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 3 
anos, o mais experiente com 20 anos, indicando que existem produtores bastante experientes 
na atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 50% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, apenas 33% possuem depósito de insumos, sendo metade deles 
de madeira e metade de alvenaria e todos de uso compartilhado com outros produtos. As 
principais fontes de água são armazenamento da chuva, seguido de nascentes.
As principais espécies produzidas são o tambaqui e a pirapitinga, tendo secundariamente o 
curimatã e pirarucu. Dentre os entrevistados, todos declararam que usam ração como principal 
fonte de alimento, mas 33% dos entrevistados informaram que usam alimento alternativo como 
complemento. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 1.500 e 12.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 1.000 e 10.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 5,00 e R$ 10,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui e pirapitinga é de 1,0 a 2,5 kg e a principal via de 
comercialização foi ao intermediário, no caso dos produtores maiores, seguido da venda 
direta ao consumidor fi nal aos produtores menores.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 83% dos entrevistados declararam que não 
empregam qualquer tipo de ferramenta de gestão e 17% fazem anotação em papel. Nenhum 
dos entrevistados calcula índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 67% dos produtores 
entrevistados recebem ou já receberam pelo governo estadual, mas todos declararam 
insatisfação quanto ao atendimento recebido.
Em termos de capacitação, 50% dos entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE, SENAR ou governo do 
estado.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, para 83% dos entrevistados a 
principal é a falta de conhecimento, seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento 
na atividade (67%) e difi culdade de infraestrutura. 
No bloco cooperação e governança, 33% participam de cooperativa, mas nenhum de associação.

1.1.1.0.29  Propriedade modal

Em Senador Guiomard, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 55 hectares 
de área total com 1,5 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude 
para engorda, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente 
no período chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,5 ha de lâmina de 
água. Sendo assim, a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui, que normalmente é 
criado associado com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como pirapitinga 
aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita 
em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente nos açudes de engorda.

1.1.1.1.1 * 3.5.2.7.2
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A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do produtor e a 
roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando roçadeira costal a gasolina. Os insumos 
são armazenados em depósito de madeira, em geral, utilizado também para outros insumos.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.2.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui associado ao 
curimatã, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção 
de tambaqui associado ao curimatã em   Senador Guiomard, com base nas informações 
do painel participativo.

Tabela 3.5.2.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Senador 
Guiomard.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1,5 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 5.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 500
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 3 a 4 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 75%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 70%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,3 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,5 kg
Ciclo de produção 420 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 8.625 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 525 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,70

1.1.1.1.1 * 3.5.2.7.3
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Tabela 3.5.2.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em 
Senador Guiomard.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 5.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Depósito de insumo de madeira (ocupação 40%) R$ 5.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 7.500,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 300,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 300,00
Ração 45% PB 1,7 a 2,0 mm (kg) – (consumo 0,8%) R$ 9,60
Ração 40% PB 2 a 4 mm (kg) – (consumo 1,5%) R$ 3,20
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 8,0%) R$ 2,64
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 89,7%) R$ 1,80
Pró-labore mensal (ocupação 12,5%) R$ 187,13
Custo de diarista (2 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,78
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (85%) R$ 7,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (15%) R$ 10,00
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 7,00

Tabela 3.5.2.4. Resultados econômicos da produção tambaqui associado ao curimatã em 
Senador Guiomard.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 67.931,25
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 40.945,19
Custo Operacional Total (COT) R$ 45.366,61
Custo Total (CT) R$ 45.810,28
Margem bruta R$ 26.986,06
Margem líquida R$ 22.564,64
Lucro R$ 22.120,97
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Figura 3.5.2.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui associado ao curimatã em 
Senador Guiomard.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 32,6%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 4,47/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 4,96/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 5,01/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 7,42/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 5,52 toneladas por ciclo, ou seja, 
60,3% da atual produção. Para cobrir o COT é de 6,11 toneladas, o que representa 66,8% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 6,17 toneladas, ou seja, a 
67,4% das atuais 9,15 toneladas.

3.5.2.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Senador Guiomard, foram identifi cadas quatro empresas que atuam no segmento 
comercial que fornece ração para peixes. Todas as empresas atuavam como revenda e 
apenas uma comercializava calcário e ureia, mas nenhuma medicamentos para peixes. O 
volume de venda de ração das empresas entrevistadas estavam entre 125 e 2.500 kg/mês, 
num total de 40,6 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal e Nutrak e os preços das rações 
levantados durante a pesquisa são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.5.2.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em 
Senador Guiomard.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$ 45,00 R$ 46,50 R$ 48,00
28% R$ 48,00 R$ 49,80 R$ 53,00
32% R$ 64,00 R$ 65,40 R$ 67,00
36% R$ 75,00 R$ 80,70 R$ 85,00
40% R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00

Tabela 3.5.2.6 Preço de venda a atacado para pagamento à vista da ração para peixes em 
Senador Guiomard.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
28% R$ 45,00 R$ 46,50 R$ 48,00
32% R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
36% R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
40% R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, todos os 
entrevistados declararam acreditar que o volume de vendas é sensível ao preço, estimando 
no aumento do volume de venda entre 20 e 50% no caso de redução em 10% no valor de 
venda das rações de engorda. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a 
ração nesse município, foi citado o curto prazo de validade dos produtos.

3.5.2.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração
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3.5.2.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Senador Guiomard, foram entrevistados 2 empreendimentos que comercializam pescado 
regularmente, sendo um supermercado e um box do mercado municipal. Desses entrevistados, 
para um a venda de pescado tem um grau de importância entre 7 e 10 e para o outro é de 4 
e 6, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, um empreendimento comercializava 
apenas pescado fresco e o outro congelado e ambos realizavam o processamento (cortes) 
do produto no local. Desses empreendimentos, o que vende peixes frescos é abastecido 
semanalmente enquanto o de produtos congelados, quinzenalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui e a pirapitinga, ambos de água 
doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.5.2.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Senador Guiomard.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 8,00 R$ 9,00 R$ 10,00
Pirapitinga (inteiro) R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00

Com relação às preferências do consumidor, um dos entrevistados indicou que a presença 
de espinhas no peixe não representa difi culta na venda enquanto o outro indicou que sim. As 
formas mais vendidas de pescado são eviscerado e em cortes. A forma de acondicionamento 
durante o transporte é em caixas de isopor ou plásticas e os entrevistados declararam que 
estavam satisfeitos. Os fornecedores dos entrevistados se dividem entre piscicultores e 
atacadistas, sendo normalmente fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, um dos entrevistados acredita que a demanda 
do pescado deve crescer em até 100% para peixes inteiros, caso haja uma redução de preço 
da ordem de 10% no preço do tambaqui, enquanto o outro entrevistado acredita que não haja 
aumento nas vendas. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a difi culdade em ter local adequado para processar o pescado e o baixo 
poder aquisitivo dos clientes.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado apenas a 
venda promocional.

1.1.1.1.1 * 3.5.2.9.2
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1.1.1.0.30 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Senador Guiomard, foram visitados quatro restaurantes, mas apenas um servia pescado 
regularmente. O sistema adotado pelo restaurante é o self-service, servindo uma média de 
2.970 refeições mensais e o entrevistado acredita que cerca de 60% dos clientes se servem 
de pescado nas refeições. 
Segundo o entrevistado, com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor 
não infl uencia na escolha pelo pescado. A presença de espinhas no peixe representa uma 
grande difi culta na venda e não existe preconceito por parte dos clientes contra o peixe da 
piscicultura. A principal forma de preparo usado pelo restaurante é o frito, sendo as espécies 
mais servidas o pintado, seguido do tambaqui. 
A frequência de compra do restaurante é semanal, sendo fornecido por piscicultores. 
A forma de acondicionamento durante o transporte é caixa de isopor e o entrevistado 
declarou que estava satisfeito.

Tabela 3.5.2.8 Preço de compra por quilo do pescado pelo restaurante em Senador Guiomard.

Produto Preço médio
Tambaqui (eviscerado) R$ 12,00
Pintado (eviscerado) R$ 12,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, o entrevistado acredita que a demanda do 
pescado é sensível ao preço e a queda de 10% poderia aumentar em até 20% as vendas. 
O entrevistado informou que a principal difi culdade em trabalhar com o pescado é a falta de 
fornecedores que entreguem sem falha e a estratégia para aumentar o consumo de pescados 
é aumentar a oferta de opções no restaurante.

1.1.1.1.1 * 3.5.2.9.2
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3.5.3 RIO BRANCO

3.5.3.1 Localização geográfi ca

Rio Branco, limita-se territorialmente, ao norte, com os municípios de Bujari e Porto Acre, ao 
sul, com os municípios de Xapuri e Capixaba, a leste com os municípios de Senador Guiomard 
e Plácido de Castro e, a oeste, com o município de Sena Madureira.

3.5.3.2 Características do relevo

O município de Rio Branco mostra-se dividido em cinco unidades geomorfológicas: Depressão 
do Endimari-Abunã, Depressão Rio Branco, Depressão do Iaco-Acre, Depressão do Juruá-
Iaco e Planície Amazônica e conforme descrito no início deste capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.5.3.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Rio Branco.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

RIO BRANCO
3.5.3
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3.5.3.3 Principais vias de acesso

O acesso terrestre se dá através da rodovia BR 364, atravessando a cidade de Rio Branco, 
unindo os municípios mais extremos do Estado do Acre ao restante do Brasil. A cidade 
de Rio Branco também é acessível por via aérea, através do aeroporto internacional, que 
está localizado na Rodovia BR-364, distando 20 km a noroeste de Rio Branco e a 8 km 
do município vizinho de Bujari, possuindo voos comerciais regulares para todo o país. Por 
via fl uvial, principalmente na estação das chuvas, o município oferece acesso através da 
navegação pelos rios Acre, Purus e Amazonas, atingindo as cidades de Manaus e Belém.

3.5.3.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 336.038 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 38,03 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Rio Branco seja de 407.319 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 27.493 habitantes 
(8,18%) e a população da zona urbana era de 308.545 habitantes (91,82%).
A população de Rio Branco, em 2010, do sexo masculino representava 48,68% (163.592 
pessoas), destas, 16,8% (27.493 pessoas) viviam na área rural. A população feminina 
representava 51,32% (172.446 pessoas), destas, 7,2% (12.338 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 29,20% (98.123 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 66,49% está entre 15 e 64 anos de idade (223.435 pessoas), e, 
apenas 4,31% (14.480 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.3.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Rio Branco.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.3.5 Informações socioeconômicas

3.5.3.5.1 Informações gerais

O município de Rio Branco foi responsável pelo maior PIB do estado (R$ 4,49 bilhões) 
em 2010, mas apresentou o 5º PIB per capta (R$ 13.120,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está acima (18,4%) da média do estado (R$ 11.074,00) 
em termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 67,95% em 2000 para 68,26% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 13,48% em 2000 para 8,77% em 2010.

Figura 3.5.3.3 Composição da população maior de 18 anos em Rio Branco.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 5,13% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,09% na indústria extrativa, 4,47% na indústria de 
transformação, 9,21% no setor de construção, 1,08% nos setores de utilidade pública, 17,15% 
no comércio e 55,38% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Rio Branco foram 
a Administração Pública, serviços, comércio, construção civil, indústria de transformação, 
agropecuária, serviços industriais de utilidade pública e extrativa mineral.

Tabela 3.5.3.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Rio Branco.

Estado do Acre - Município de Rio Branco
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 205 36 -169 -82,44
2 - Indústria de transformação 3.861 3.864 3 0,08
3 - Serviços industriais de utilidade pública 1.726 1.705 -21 -1,22
4 - Construção Civil 3.957 5.028 1.071 27,07
5 - Comércio 17.497 17.917 420 2,4
6 - Serviços 29.785 28.898 -887 -2,98
7 - Administração Pública 39.572 40.144 572 1,45
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 1.796 1.724 -72 -4,01
Total 98.399 99.316 917 0,93

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Rio Branco cresceu 70,36% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 437,12, em 1991, para R$ 527,43, em 2000, e para R$ 744,67, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 2,84%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 2,11%, entre 1991 e 2000, e 3,51%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 32,78%, em 1991, para 27,27%, em 2000, e para 14,38%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Rio Branco é 0,727, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,798, 
seguida de Renda, com índice de 0,729, e de Educação, com índice de 0,661.
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1.1.1.0.31 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados seis produtores que participaram do painel no município de Rio Branco, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade dos 
produtores, 17% são alfabetizados, 33% têm o ensino fundamental completo, 33% o ensino 
médio completo e 17% o ensino superior completo. A escolaridade na família se distribui: 
17% têm o ensino fundamental incompleto, 33% o ensino médio completo, 17% o superior 
incompleto e 33% o ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação no grau de 
escolaridade dos membros da família em relação aos produtores entrevistados, normalmente, 
o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 50% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 17% entre 4 e 6 salários mínimos e 33% entre 6 a 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária 
foi a mais frequente para todos os entrevistados, seguido de emprego público, indicando a 
importância da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, embora em 33% dos entrevistados 
empreguem mensalistas e, em todos, diaristas eventuais. Nos empreendimentos dos 
entrevistados há alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividades econômicas 
mais importantes para 50% dos entrevistados, seguido pela bovinocultura (50%). A piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 83% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é 
recurso próprio da própria atividade para 67% dos empreendimentos, seguido por recurso 
próprio de outra atividade (33%).

3.5.3.6 Informações sobre recursos naturais

Em Rio Branco, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Argissolos: solo que predomina a maior parte do território do município de Rio Branco, estando 
concentrado mais na região centro-sul.
Latossolos: encontrados em manchas na região leste do município na divisa com Senador 
Guiomard.
Gleissolos: solos encontrados ao longo da calha do Riozinho do Rola, cortando o município 
na direção oeste-leste. 
Luvissolos: solos encontrados ao longo da calha do Riozinho do Rola em sua margem 
esquerda, adjacentes aos Gleissolos, no eixo oeste-leste do município.
Plintossolos: solos encontrados em mancha no noroeste do município na fronteira com Sena 
Madureira e Bujari e em pequenas manchas ao sudeste e leste.

1.1.1.1.1 * 3.5.3.5.2
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Figura 3.5.3.4 Mapa de solos de Rio Branco.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.3.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Rio Branco.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
O município de Rio Branco está inserido na bacia hidrográfi ca do Rio Acre, o principal curso 
de sua rede de drenagem, sendo composta por sub-bacias de características dentríticas e 
de morfometria distinta quanto à densidade de drenagem e ao comprimento total dos canais. 
A área da Bacia de drenagem do Rio Acre em sua totalidade é de aproximadamente 609,15 
km² dos quais 287 km² estão no município de Rio Branco. Em geral os rios e igarapés desse 
município são bastante sinuosos, com suas águas de cor branca, e grande concentração de 
material solido em suspensão, oriundos dos processos hidroerosivos da corrente sobre as 
margens. Figuram como principais componente dessa bacia na área de Rio Branco:
O rio Acre, que tem sua nascente no Peru e deságua no Brasil, desembocando no rio Purus 
(Amazonas). Embora seja um dos afl uentes do Purus, a bacia do rio Acre é caracterizada 
de forma independente, por sua localização e importância no estado do Acre e na Amazônia 
brasileira. O rio atua como divisa internacional entre Brasil e Peru, estendendo-se até a 
localidade de Seringal Paraguaçu, e desse ponto até a cidade de Brasileia, entre Brasil e 
Bolívia. A partir daí, adentra em território brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas 
nascentes até a desembocadura pela margem direita do rio Purus, junto à cidade de Boca 
do Acre. No Brasil, os principais municípios que o rio Acre banha são Assis Brasil, Brasileia, 
Xapuri, Rio Branco e Boca do Acre, esse último no estado do Amazonas. Por se tratar de 
um rio de cabeceira de drenagem, sua sazonalidade é bastante marcante, observando-se 
episódios de cheia ou águas altas (de janeiro a maio) e de seca ou águas baixas (de julho 
a dezembro). E, para a atividade piscícola, a observação do risco de inundação das áreas 
adjacentes aos principais rios e tributários é de fundamental importância.
Riozinho do Rola, considerado o maior e mais importante afl uente do rio Acre com uma área 
de drenagem de aproximadamente 7.600 km². Percorre uma distância aproximada de 226 km 
até o rio Acre, sendo responsável pelas grandes enchentes cíclicas que ocorrem na cidade de 
Rio Branco por apresentar uma grande área de captação de chuvas e por sua foz desaguar 
no rio Acre a 10 km à montante da cidade.
Igarapé Judia, que tem uma área de drenagem de aproximadamente 123 km², desenvolvendo-
se sobre rochas de resistência uniforme ou em estruturas sedimentares horizontais. Percorre 
uma distância de 36 km até sua foz, na margem direita do rio Acre, dentro da cidade de 
Rio Branco. Assim como todos os tributários, está localizado em terrenos onde predominam 
sedimentos argilosos, areno-argilosos e siltosos.
Igarapé São Francisco, que é contribuinte da margem esquerda do rio Acre. Sua rede de 
drenagem ocupa uma área de aproximadamente 450 km² entre a rodovia federal BR-364 e 
a rodovia estadual AC-90 (Transacreana), sendo cerca de 30 km² (7%) formada pela área 
urbana de Rio Branco, e 420 km² (93%) pela zona rural. 

3.5.3.7 Caracterização da piscicultura

Em Rio Branco, foi relatado pelos entrevistados que existe um número grande de 
pequenos produtores que criam peixe. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral 
dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, 
em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel 
participativo realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.5.3.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 83% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e 67% dos entrevistados declararam estar regulares com o licenciamento 
ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 67% afi rmaram que há bom acesso o ano todo enquanto 
33% informaram ter difi culdade de acesso no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 4 
anos, o mais experiente com 34 anos, indicando que existem produtores bastante experientes 
na atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 83% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 100% possuem depósito de insumos, sendo metade deles de 
madeira e metade de alvenaria e 66% de uso compartilhado com outros produtos. As principais 
fontes de água são armazenamento da chuva, seguido de nascentes.
As principais espécies produzidas são o tambaqui e a pirapitinga, tendo secundariamente 
o curimatã, pintado e pirarucu. Dentre os entrevistados, todos declararam que usam 
exclusivamente ração como principal fonte de alimento. A produção no último ano, entre os 
entrevistados, variou de 4.000 e 100.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 2.100 e 100.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 5,00 e R$ 10,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui e pirapitinga é de 1,5 a 3,0 kg e as principais vias de 
comercialização são os intermediários, no caso dos produtores maiores, seguido da venda 
em feiras/mercados aos produtores menores.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 67% dos entrevistados declararam que 
empregam algum tipo de ferramenta de gestão (papel ou informatizado), mas apenas 33% 
calculam índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 83% dos produtores 
entrevistados recebem ou já receberam pelo governo estadual, mas 83% declararam 
insatisfação quanto ao atendimento recebido.
Em termos de capacitação, todos os entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE, SENAR ou IFAC.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, para 50% dos entrevistados a 
principal é a falta de conhecimento, seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento 
na atividade (33%) e burocracia. 
No bloco cooperação e governança, 66% participam de associação e 50% de cooperativa.

1.1.1.0.32  Propriedade modal

Em Rio Branco, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 12 hectares de área total 
com 2,0 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para engorda, sem 
aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso. 
Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,65 ha de lâmina de água. Sendo assim, 
a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.

1.1.1.1.1 * 3.5.3.7.2
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A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui, que normalmente é 
criado associado com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como pirapitinga 
aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita 
em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com um veículo utilitário e uma motocicleta para o 
deslocamento do produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando 
roçadeira costal a gasolina. A ração é tipicamente armazenada em caixas de plástico (PVC 
ou polietileno) em área anexa à casa ou próximo das unidades de produção.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.3.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui associado ao 
curimatã, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção 
de tambaqui associado ao curimatã em Rio Branco, com base nas informações do painel 
participativo.

Tabela 3.5.3.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Rio Branco.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 2,0 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 4.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 1.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 80%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,6 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,2 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 7.280 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 960 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,77

1.1.1.1.1 * 3.5.3.7.3
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Tabela 3.5.3.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Rio Branco.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 15.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Caixas plásticas para ração (ocupação 100%) R$ 600,00
Veículo utilitário (ocupação 20%) R$ 35.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 6.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 325,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 3,80
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 3,20
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 96,0%) R$ 1,76
Pró-labore mensal (ocupação 12,5%) R$ 187,13
Custo de diarista (6 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,80
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (50%) R$ 6,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (50%) R$ 8,50
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 7,00

Tabela 3.5.3.4. Resultados econômicos da produção tambaqui associado ao curimatã em Rio Branco.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 59.500,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 37.733,94
Custo Operacional Total (COT) R$ 43.256,07
Custo Total (CT) R$ 43.854,77
Margem bruta R$ 21.766,06
Margem líquida R$ 16.243,93
Lucro R$ 15.645,23
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Figura 3.5.3.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui associado ao curimatã em Rio Branco.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 26,3%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 4,58/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 5,25/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 5,32/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 7,22/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 5,23 toneladas por ciclo, ou seja, 
63,5% da atual produção. Para cobrir o COT é de 5,99 toneladas, o que representa 72,7% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 6,03 toneladas, ou seja, a 
73,2% das atuais 8,24 toneladas.

3.5.3.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Rio Branco, foram identifi cadas oito empresas que atuam no segmento comercial que 
fornece ração para peixes, entretanto apenas quatro aceitaram participar da pesquisa, 
respondendo aos questionários. Das empresas entrevistadas, apenas uma trabalhava no 
como representante comercial e as quatro como revenda. Delas, duas comercializavam 
também calcário, ureia e medicamentos para peixes. O volume de venda de ração das 
empresas entrevistadas estavam entre 750 e 12.500 kg/mês, num total de 309 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal, Socil, Nutrizon e Nutrak e Cardume 
e os preços das rações levantados durante a pesquisa são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.5.3.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em Rio Branco.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 45,00 R$ 48,30 R$ 50,00
32% R$ 65,00 R$ 70,00 R$ 75,00
36% R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
40% R$ 105,00 R$ 112,50 R$ 120,00

Tabela 3.5.3.6 Preço de venda a atacado para pagamento à vista da ração para peixes em Rio Branco.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 43,00 R$ 45,80 R$ 50,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 75% dos 
entrevistados declararam acreditar que o volume de vendas é sensível ao preço, estimando 
no aumento do volume de venda entre 15 e 60% no caso de redução em 10% no valor de 
venda das rações de engorda. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a ração 
nesse município, foram citados o alto custo de logística, atraso na entrega por parte de algumas 
fábricas e o alto valor dos produtos, que demanda maior investimento em capital de giro.

3.5.3.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração



302 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.5.3.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Rio Branco, foram visitados 12 empreendimentos que comercializam pescado e 
entrevistados 9 que se dispuseram a participar da pesquisa. Desses, quatro são empresas do 
setor supermercadista (que possuem fi liais) incluindo a venda atacadista, um box de mercado 
e quatro peixarias. Desses entrevistados, para 44% a venda de pescado tem um grau de 
importância entre 7 e 10, para 33% a importância é de 4 e 6 e para 23% é de 1 a 3, na escala 
crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, todos os empreendimentos comercializavam 
pescado congelado e exceto pelo atacadista, os demais também comercializavam pescado 
fresco, nos quais os estabelecimentos também realizavam o processamento (cortes). Desses 
empreendimentos, os peixes frescos eram abastecidos semanalmente enquanto os produtos 
congelados mensalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui, pirapitinga, seguido por pirarucu e 
mandi, todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.5.3.7 Preço de compra do pescado pelo comércio entrevistado em Rio Branco.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 6,30 R$ 7,50 R$ 8,00
Surubim (inteiro) R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
Pirarucu (manta) R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
Dourada (fi lé) R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
Mandi (inteiro) R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00

Com relação às preferências do consumidor 33% dos entrevistados indicaram que a presença 
de espinhas no peixe representa difi culta na venda enquanto 67% indicaram que não. As 
formas mais vendidas de pescado são eviscerado (mais vendido por 67% do entrevistados), 
em cortes (56%) e inteiro (33%). A forma de acondicionamento durante o transporte é em 
caixas de plásticas e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os fornecedores 
dos entrevistados se dividem entre piscicultores (para 56%), atacadistas/frigorífi cos (33%) e 
pescadores, sendo normalmente fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Todos os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e 89% acreditam que 
não existe preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, todos os entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado deve crescer entre 30 e 60% para peixes inteiros (tambaqui, surubim, 
curimatã) e 15 e 30% para peixes em cortes (dourada, fi lhote, pirarucu), caso haja uma 
redução de preço da ordem de 10%. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados a difi culdade em ter local adequado e o alto custo de manutenção para 
processar o pescado, a falta de fornecedores locais, e o alto preço do pescado.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado majoritariamente a 
divulgação/propaganda e a realização de promoções/ofertas.

1.1.1.1.1 * 3.5.3.9.2
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1.1.1.0.33 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Rio Branco, foram visitados oito restaurantes, sendo que seis aceitaram participar da 
pesquisa. Desses, metade adotam o self-service e a outra metade a la carte, servindo uma 
média de 22.400 refeições mensais no total e os entrevistados acreditam que cerca de 45% 
dos clientes consomem pescado nas refeições. 
Com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor não infl uencia na 
escolha pelo pescado na opinião de 83% dos entrevistados. A presença de espinhas no 
peixe representa uma grande difi culta na venda na avaliação de 83% dos entrevistados e, 
para a mesma porcentagem, não existe preconceito por parte dos clientes contra o peixe da 
piscicultura. A principal forma de preparo usado pelos restaurantes é o grelhado (75%), sendo 
as espécies mais servidas o tambaqui e o fi lhote, seguido de surubim/pintado e pirarucu. 
A frequência de compra dos restaurantes é semanal, sendo fornecido por peixarias e 
intermediários. A forma de acondicionamento durante o transporte é caixa de isopor e sacolas 
plásticas e os entrevistados declararam que estavas satisfeitos.

Tabela 3.5.3.8 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Rio Branco.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Eviscerado (tambaqui, pintado) R$ 18,00 R$ 21,50 R$ 25,00
Filés (dourada, fi lhote, pirarucu) R$ 21,00 R$ 33,70 R$ 45,00
Postas (dourada, pintado) R$ 27,50 R$ 28,30 R$ 29,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, 83% dos entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado é sensível ao preço e a queda de 10% poderia aumentar entre 10 e 
90% suas vendas. 
Os entrevistados informaram que as principais difi culdades em trabalhar com o pescado são a 
sazonalidade da oferta e preço, problema com a qualidade do pescado e e falta de higiene do 
mercado que fornece os produtos. Entre as estratégias para aumentar o consumo de pescados, 
estão a realização de promoções, a criação de novos pratos e intensifi cação da divulgação.

1.1.1.1.1 * 3.5.3.9.2
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3.5.4 BUJARI

3.5.4.1 Localização geográfi ca

O município de Bujari é localizado no nordeste do estado do Acre. Limita ao norte com o 
Amazonas, ao sul com o município de Rio Branco, a leste com o município de Porto Acre e a 
oeste com o município de Sena Madureira

3.5.4.2 Características do relevo

O município de Bujari mostra-se dividido em três unidades geomorfológicas: Depressão Rio 
Branco, Depressão do Iaco-Acre, e Planície Amazônica e conforme descrito no início deste 
capítulo e ilustrado a seguir.

Figura 3.5.4.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Bujari.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

BUJARI
3.5.4
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3.5.4.3 Principais vias de acesso

O acesso terrestre até a capital se dá pela rodovia BR 364.

3.5.4.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 8.471 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 2,79 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Bujari seja de 10.266 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 4.778 habitantes 
(56,40%) e a população da zona urbana era de 3.693 habitantes (43,60%).
A população de Bujari, em 2010, do sexo masculino representava 53,94% (4.569 pessoas), 
destas, 58,9% (2.692 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
46,06% (3.902 pessoas), destas, 53,5% (2.086 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 34,45% (2.918 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 60,93% está entre 15 e 64 anos de idade (5.161 pessoas), e, 
apenas 4,63% (392 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.4.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Bujari.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.4.5 Informações socioeconômicas

3.5.4.5.1 Informações gerais

O município de Bujari foi responsável pelo 12º maior PIB do estado (R$ 166,5 milhões) em 
2010, mas apresentou o surpreendente 1º PIB per capta (R$ 19.295,00) do Acre, indicando 
que, proporcionalmente, esse município está muito acima (74,2%) da média do estado (R$ 
11.074,00) em termos de geração de riqueza, explicado pela geração de valor da produção 
agropecuária do município e e sua pequena população.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 63,19% em 2000 para 63,24% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 3,95% em 2000 para 3,70% em 2010.

Figura 3.5.4.3 Composição da população maior de 18 anos em Bujari.

Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 46,46% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 1,72% na indústria de 
transformação, 5,80% no setor de construção, 0,73% nos setores de utilidade pública, 8,01% 
no comércio e 34,00% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Bujari, foram, 
serviços, agropecuária e Administração Pública e comércio.

Tabela 3.5.4.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Bujari.

Estado do Acre - Município de Bujari
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 0 0 0 n/d
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 61 56 -5 -8,2
6 - Serviços 672 922 250 37,2
7 - Administração Pública 187 321 134 71,66
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 326 347 21 6,44
Total 1.246 1.646 400 32,1

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Bujari cresceu 74,99% nas últimas duas décadas, passando de R$ 
194,84, em 1991, para R$ 238,86, em 2000, e para R$ 340,95, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 2,99%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 2,29%, entre 1991 e 2000, e 3,62%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 51,74%, em 1991, para 61,62%, em 2000, e para 37,61%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Bujari é 0,589, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,772, 
seguida de Renda, com índice de 0,603, e de Educação, com índice de 0,439.
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1.1.1.0.34 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados quatorze produtores que participaram do painel no município de Bujari, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade dos 
produtores, 14% são alfabetizados, 36% têm o ensino fundamental incompleto, 7% o 
ensino médio incompleto, 36% o ensino médio completo e 7% o ensino superior completo. 
A escolaridade na família se distribui: 7% alfabetizado, 29% têm o ensino fundamental 
completo, 21% têm o ensino médio completo, 15% o superior incompleto e 29% o ensino 
superior completo. Esse indicador aponta uma elevação no grau de escolaridade dos 
membros da família em relação aos produtores entrevistados, normalmente, o responsável 
econômico pela família.
Em termos de renda, 7% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal inferior a 1 
salário mínimo, 64% entre 1 e 3 salários mínimos e 29% entre 4 e 6 salários mínimos. Dentre 
as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais 
frequente para 86% dos entrevistados, seguido de emprego público, indicando a importância 
da atividade rural na composição da renda.  
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, com a frequente contratação de diaristas. 
Nos empreendimentos dos entrevistados há alguém dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a piscicultura fi gura como a atividades econômicas 
mais importantes para 57% dos entrevistados, seguido pela bovinocultura (14%). A piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 71% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é 
recurso próprio da própria atividade para 57% dos empreendimentos, seguido por recurso de 
fi nanciamento (21%).

3.5.4.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Bujari, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Argissolos: solo que predomina a maior parte do território do município de Bujari. 
Gleissolos: solos encontrados ao longo da calha dos Riozinho do Andirá e Antimari, cortando 
o município na direção sudoeste-nordeste. 
Luvissolos: solos encontrados em pequena mancha a sudeste do município na divisa com 
Rio Branco, ao redor a sede do muncipal.

1.1.1.1.1 * 3.5.4.5.2
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Figura 3.5.4.4 Mapa de solos de Bujari.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.4.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Bujari.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
O município de Bujari está inserido na bacia hidrográfi ca do Rio Acre, o principal curso de 
sua rede de drenagem, sendo composta por sub-bacias de características dentríticas e de 
morfometria distinta quanto à densidade de drenagem e ao comprimento total dos canais. 
A área da Bacia de drenagem do Rio Acre em sua totalidade é de aproximadamente 609,15 
km². A rede de drenagem da bacia deste rio é bastante sinuosa, com águas de cor branca e 
grande concentração de material sólido em suspensão, oriundo dos processos de hidroerosão 
da corrente sobre as margens. E, por possuírem afl uentes com forte regime hídrico sazonal, 
observam-se episódios de cheia ou águas altas (de janeiro a maio) e de seca ou águas baixas 
(de julho a dezembro). E, para a atividade piscícola, a observação do risco de inundação das 
áreas adjacentes aos principais rios e tributários é de fundamental importância.

3.5.4.7 Caracterização da piscicultura

Este município é um dos mais tradicionais e pioneiros na piscicultura no estado, onde existe 
um número grande de pequenos piscicultores, divididos entre a produção para subsistência 
e comercial e, um número reduzido de produtores de médio porte com foco comercial. 
Nesta seção, é apresentada uma descrição geral dos empreendimentos dos piscicultores 
entrevistados durante o levantamento in loco e, em seguida, a caracterização da propriedade 
identifi cada como modal durante o painel participativo realizado com as lideranças do setor 
produtor e técnicos que atuam no município.

3.5.4.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 79% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e 36% dos entrevistados declararam estarem regulares com o licenciamento 
ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 71% afi rmaram que há bom acesso o ano todo enquanto 
29% informaram ter difi culdade de acesso no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 1 
ano, o mais experiente com 18 anos, indicando que existem produtores bastante experientes 
na atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 79% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, apenas 64% possuem depósito de insumos, sendo 33% deles de 
madeira, 44% de alvenaria e 23% misto (parte madeira e parte alvenaria), sendo 33% de uso 
exclusivo para piscicultura e 67% de uso compartilhado com outros produtos. As principais 
fontes de água são armazenamento da chuva, seguido de igarapés.
As principais espécies produzidas são o tambaqui e a pirapitinga, tendo secundariamente 
o piau, curimatã, pintado e pirarucu. Dentre os entrevistados, 79% declararam que usam 
exclusivamente ração como principal fonte de alimento e os demais alternam o uso de 
ração com alimentos alternativos. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou 
de 200 e 12.000 kg.
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O volume de comercialização na última safra variou entre 150 e 9.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 6,50 e R$ 10,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui é de 2,5 a 3,5 kg, da pirapitinga de 1,5 a 4,0 kg e do 
piau de 1,0 a 2,0 kg. As principais vias de comercialização são os intermediários, no caso dos 
produtores maiores, seguido da venda em feiras/mercados aos produtores menores.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 50% dos entrevistados declararam que 
empregam algum tipo de ferramenta de gestão (papel ou guarda dos comprovantes de 
despesas), mas apenas 7% calculam algum índice de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 36% dos produtores 
entrevistados recebem ou já receberam pelo SEBRAE ou governo estadual, e todos aqueles 
que recebem apoio do SEBRAE declararam terem fi cado satisfeitos.
Em termos de capacitação, 57% dos entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE ou Prefeitura Municipal.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, para 36% dos entrevistados a 
principal é a falta de conhecimento, seguido da falta de recurso fi nanceiro para investimento 
na atividade (29%). Como segunda maior difi culdade, 57% apontaram a comercialização 
como desafi o para seus negócios. 
No bloco cooperação e governança, 64% participam de associação e 14% de cooperativa.

1.1.1.0.35  Propriedade modal

Em Bujari, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 5 hectares de área total com 
0,9 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico em açude para engorda, sem 
aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período chuvoso. 
Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,3 ha de lâmina de água. Sendo assim, 
a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui. Outras espécies 
como pirapitinga aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da 
produção de peixes é feita em fase única, ou seja, os animais são povoados diretamente 
nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do 
produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando roçadeira costal a 
gasolina. A ração é tipicamente armazenada em depósito de madeira de uso compartilhado 
com outros insumos.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

1.1.1.1.1 * 3.5.4.7.2



312 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

3.5.4.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui, segundo 
informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui 
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
tambaqui em Bujari, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.5.4.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui em Bujari.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 0,9 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 1.000
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 70%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,3 kg
Ciclo de produção 390 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 1.610 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,90

Tabela 3.5.4.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui em Bujari.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 6.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Depósito para ração (ocupação 40%) R$ 3.000,00
Motocicleta (ocupação de 20%) R$ 4.000,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 350,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 4,80
Ração 28% PB 6 a 8 mm (kg) – (consumo 98,0%) R$ 1,68
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Custo de diarista (3 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,10
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (80%) R$ 7,00
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (20%) R$ 12,00

1.1.1.1.1 * 3.5.4.7.3
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Tabela 3.5.4.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui em Bujari.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 12.880,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 8.557,16
Custo Operacional Total (COT) R$ 10.010,32
Custo Total (CT) R$ 10.245,02
Margem bruta R$ 4.322,84
Margem líquida R$ 2.869,68
Lucro R$ 2.634,98

Figura 3.5.4.6  Composição de custos e margens da produção de tambaqui em Bujari.
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Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 20,5%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 5,32/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 6,22/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 6,36/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 8,00/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,07 toneladas por ciclo, ou seja, 
66,5% da atual produção. Para cobrir o COT é de 1,25 toneladas, o que representa 77,6% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 1,28 toneladas, ou seja, a 
79,5% das atuais 1,61 toneladas.

3.5.4.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Bujari, foram identifi cadas e entrevistadas quatro empresas que atuam no segmento 
comercial que fornece ração para peixes. Das empresas entrevistadas, todas atuavam como 
revenda. Delas, apenas uma comercializava calcário, mas nenhuma ureia e medicamentos 
para peixes. O volume de venda de ração das empresas entrevistadas estavam entre 1.250 
e 5.000 kg/mês, num total de 33,75 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas Socil, Guabi e Nutrak e os preços das 
rações levantados durante a pesquisa são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.5.4.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em Bujari.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

28% R$ 45,00 R$ 46,50 R$ 48,00
32% R$ 55,00 R$ 57,70 R$ 60,00
36% R$ 62,00 R$ 71,00 R$ 80,00
40% R$ 85,00 R$ 97,50 R$ 110,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 25% 
dos entrevistados declararam acreditar que o volume de vendas é sensível ao preço, 
estimando no aumento do volume de venda de até 200% no caso de redução em 10% 
no valor de venda das rações de engorda. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam 
a ração nesse município, foram citados o alto custo de logística e a baixa demanda por 
parte dos produtores.

3.5.4.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração
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3.5.4.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Bujari, foram visitados 4 empreendimentos do setor comercial de alimentos, sendo três 
supermercados e uma peixaria. Destes, apenas a peixaria comercializava pescado. Para 
esse empreendimento, a venda de pescado tem um grau de importância entre 7 e 10, na 
escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, o empreendimento comercializava 
majoritariamente o pescado fresco e realizava o processamento (cortes) no local. O 
abastecimento dos peixes frescos é feito à medida da demanda, considerando que o 
comerciante também é piscicultor.
O principal produto comercializado é o tambaqui, seguido da pirapitinga e eventuais misturas 
de espécies (traíra, pintado, entre outros). Sendo o empreendimento de propriedade de um 
tradicional piscicultor do município, o mesmo comercializa a produção própria e, por isso, não 
tem preço de compra a informar. 
Segundo o entrevistado a forma mais vendidas de pescado é em cortes, uma vez que o 
processamento é feito no próprio local e os peixes normalmente são transportados vivos a 
partir da criação.
O entrevistado informou que acredita que não existe preconceito dos consumidores com 
respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, o entrevistado acredita que a demanda 
do pescado deve crescer em torno de 35%, caso haja uma redução de preço da ordem 
de 10% no preço. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas, foram elencados o alto custo de manutenção 
do local e o baixo poder aquisitivo dos consumidores.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado majoritariamente a 
realização de promoções/ofertas.

1.1.1.1.1 * 3.5.4.9.2
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1.1.1.0.36 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Bujari, foram visitados cinco restaurantes, dois quais quatro serviam pescado regularmente. 
Desses, 50% usam exclusivamente o self-service, 25% exclusivo a la carte e 25% serve em 
ambos os sistemas, servindo uma média de 1.540 refeições mensais no total e os entrevistados 
acreditam que entre 45 a 67% dos clientes consomem pescado nas refeições. 
Na opinião dos entrevistados, o sexo do consumidor não infl uencia na escolha pelo 
pescado. A presença de espinhas no peixe representa uma grande difi culta na venda 
na avaliação de 75% dos entrevistados e, não existe preconceito por parte dos clientes 
contra o peixe da piscicultura na avaliação de todos os entrevistados. A principal forma 
de preparo usado pelo restaurante é o frito, sendo as espécies mais servidas o tambaqui, 
seguido de pintado e pirapitinga. 
A frequência de compra dos restaurantes é semanal, sendo fornecido por uma peixaria local. 
A forma de acondicionamento durante o transporte é em sacolas plásticas e os entrevistados 
declararam que estavas satisfeitos.

Tabela 3.5.4.6 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Bujari.

Produto Preço médio
Inteiro (tambaqui, pirapitinga) R$ 10,00
Eviscerado (tambaqui, pirapitinga) R$ 12,00
Filé (tambaqui, pirapitinga) R$ 20,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, apenas 25% dos entrevistados acreditam que 
a demanda do pescado é sensível ao preço, mas não soube quantifi car o possível aumento 
de venda. Os demais entrevistados acreditam que a demanda não é sensível ao preço. 
Os entrevistados informaram que não enfrentam nenhuma difi culdade em trabalhar com o 
pescado. E, entre as estratégias para aumentar o consumo de pescados, estão a realização 
de promoções, divulgação, a criação de novos pratos e aumentar a quantidade/frequência 
ofertada no buff et.

1.1.1.1.1 * 3.5.4.9.2
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3.5.5 ACRELÂNDIA

3.5.5.1 Localização geográfi ca

O município de Acrelândia tem limite ao norte com o estado de Rondônia, ao sul com 
o município de Plácido de Castro, a leste com a Bolívia e a oeste com o município de 
Senador Guiomard.

3.5.5.2 Características do relevo

O município de Acrelândia está inserido em uma única unidade geomorfológica, a Depressão 
do Endimari-Abunã.

Figura 3.5.5.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Acrelândia.

Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

ACRELÂNDIA
3.5.5
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3.5.5.3 Principais vias de acesso

Acrelândia possui como principal acesso à rodovia BR-364, distando da capital do estado, a 
cidade de Rio Branco 105 km. Esse município também tem acesso pela rodovia AC-175 até 
o município de Plácido de Castro a 64 km.

3.5.5.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 12.538 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 6,94 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Acrelândia seja de 15.256 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 6.622 habitantes 
(52,82%) e a população da zona urbana era de 5.916 habitantes (47,18%).
A população de Acrelândia, em 2010, do sexo masculino representava 52,58% (6.592 pessoas), 
destas, 55,3% (3.646 pessoas) viviam na área rural. A população feminina representava 
47,42% (5.946 pessoas), destas, 50,0% (2.976 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 34,23% (4.292 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 61,47% está entre 15 e 64 anos de idade (7.707 pessoas), e, 
apenas 4,30% (539 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.5.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Acrelândia.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.5.5 Informações socioeconômicas

3.5.5.5.1 Informações gerais

O município de Acrelândia foi responsável pelo 10º maior PIB do estado (R$ 191,1 milhões) 
em 2010, mas apresentou o 3º PIB per capta (R$ 14.955,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está bastante acima (35%) da média do estado (R$ 
11.074,00) em termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 62,62% em 2000 para 62,58% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 7,43% em 2000 para 8,54% em 2010.

Figura 3.5.5.3 Composição da população maior de 18 anos em Acrelândia.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 47,69% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,11% na indústria extrativa, 7,36% na indústria de 
transformação, 5,91% no setor de construção, 0,35% nos setores de utilidade pública, 8,27% 
no comércio e 29,55% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Acrelândia foram 
a Administração Pública, comércio, indústria de transformação, agropecuária e serviços.

Tabela 3.5.5.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Acrelândia.

Estado do Acre - Município de Acrelândia
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 158 166 8 5,06
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 0 0 0 n/d
5 - Comércio 206 199 -7 -3,4
6 - Serviços 47 51 4 8,51
7 - Administração Pública 333 356 23 6,91
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 115 119 4 3,48
Total 859 891 32 3,73

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Acrelândia cresceu 35,82% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 223,65, em 1991, para R$ 268,77, em 2000, e para R$ 303,76, em 2010. Isso equivale a uma 
taxa média anual de crescimento nesse período de 1,62%. A taxa média anual de crescimento foi 
de 2,06%, entre 1991 e 2000, e 1,23%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 
de 55,59%, em 1991, para 51,78%, em 2000, e para 36,56%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Acrelândia é 0,604, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,808, 
seguida de Renda, com índice de 0,584, e de Educação, com índice de 0,466.
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1.1.1.0.37 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados sete produtores que participaram do painel no município de Acrelândia, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 100% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade dos 
produtores, 86% têm o ensino fundamental incompleto, 14% o ensino médio incompleto. A 
escolaridade na família se distribui: 14% têm o ensino fundamental completo, 43% o ensino 
médio completo e 43% o ensino superior completo. Esse indicador aponta uma elevação 
no grau de escolaridade dos membros da família em relação aos produtores entrevistados, 
normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 86% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 14% acima de 8 salários mínimos. Dentre as principais fonte de renda 
na família dos entrevistados, a atividade agropecuária foi a mais frequente para 86% dos 
entrevistados, seguido de emprego público, indicando a importância da atividade rural na 
composição da renda.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, embora alguns empreguem 
diaristas eventuais. Nos empreendimentos dos entrevistados há alguém dedicado aos 
cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a bovinocultura fi gura como a atividade econômica mais 
importante para 43% dos entrevistados, seguido pela agricultura (29%). A piscicultura aparece 
como 2ª atividade mais importante para 57% dos entrevistados. Porém, a piscicultura é considerada 
uma atividade economicamente importante em 71% das propriedades dos entrevistados. Em 
termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é recurso próprio de outra 
atividade (57%), seguido de recurso próprio da própria atividade (29%).

3.5.5.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Acrelândia, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Latossolos: encontrados a partir da região central do município ao sul e a leste, cobrindo a 
maior parte do território Também compõe uma mancha na região noroeste do município.
Argissolos: solos encontrados em mancha no extremo noroeste do município e na região 
central ao longo da calha do rio Ituxi.

1.1.1.1.1 * 3.5.5.5.2
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Figura 3.5.5.4 Mapa de solos de Acrelândia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.5.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Acrelândia.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
No município de Acrelândia estão presentes alguns cursos d’água que fazem parte da bacia 
hidrográfi ca do Rio Acre. Esta bacia tem área de drenagem de aproximadamente 609,15 km². 
Por sua vez, o rio Acre, que tem sua nascente no Peru e deságua no Brasil, desembocado no 
rio Purus (Amazonas). 
Este rio atua como divisa internacional entre Brasil e Peru, estendendo-se até a localidade de 
Seringal Paraguaçu, e desse ponto até a cidade de Brasileia, entre Brasil e Bolívia. A partir 
daí, adentra em território brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas nascentes 
até a desembocadura pela margem direita do rio Purus, junto à cidade de Boca do Acre. 
No Brasil, os principais municípios que o rio Acre banha são Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, 
Rio Branco e Boca do Acre, esse último no estado do Amazonas. Por se tratar de um rio de 
cabeceira de drenagem, sua sazonalidade é bastante marcante, observando-se episódios de 
cheia ou águas altas (de janeiro a maio) e de seca ou águas baixas (de julho a dezembro). 
E, para a atividade piscícola, a observação do risco de inundação das áreas adjacentes aos 
principais rios e tributários é de fundamental importância.

3.5.5.7 Caracterização da piscicultura

Em Acrelândia, foi relatado pelos entrevistados que existe um número relativamente 
pequeno de produtores que criam peixe. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral 
dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco e, em 
seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo 
realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.5.5.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e 71% dos entrevistados declararam estarem regulares com o licenciamento 
ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 86% afi rmaram que há bom acesso o ano todo enquanto 
14% informaram ter difi culdade de acesso no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 
menos de 1 ano, o mais experiente com 28 anos, indicando que existem produtores bastante 
experientes na atividade no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 86% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 71% possuem depósito de insumos, sendo 80% deles de madeira 
e 20% de alvenaria e, 60% de uso compartilhado com outros produtos. As principais fontes de 
água são armazenamento da chuva, seguido de nascentes e igarapés.
A principal espécie produzida é a pirapitinga, seguido pelo tambaqui, curimatã e piau. Dentre 
os entrevistados, todos declararam que usam exclusivamente ração como principal fonte de 
alimento. A produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 700 e 15.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 700 e 12.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 5,00 e R$ 8,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente da pirapitinga é de 1,5 a 2,8 kg e as principais vias de comercialização 
são os intermediários, no caso dos produtores maiores, seguido da venda em feiras/mercados 
aos produtores menores.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 86% dos entrevistados declararam que 
empregam algum tipo de ferramenta de gestão (papel ou comprovantes de despesas), mas 
apenas 33% calculam índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 100% dos produtores 
entrevistados recebem ou já receberam do SEBRAE e 100% declararam estar satisfeitos com 
o atendimento recebido.
Em termos de capacitação, 86% dos entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE ou Prefeitura municipal.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, para 14% dos entrevistados 
o principal é o escoamento da produção, seguido de difi culdade de infraestrutura e baixa 
viabilidade econômica. 
No bloco cooperação e governança, não há participação em associações e 14% participam 
de cooperativa.
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1.1.1.0.38  Propriedade modal

Em Acrelândia, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 70 hectares de área 
total com 1,0 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico a recria em viveiro 
escavado e engorda em açude, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre 
principalmente no período chuvoso. O viveiro de recria tem tipicamente área de 0,1 ha e os 
açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,3 ha de lâmina de água. Sendo assim, a 
piscicultura modal possui 4 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é a pirapitinga, que normalmente é 
criada associada com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como o tambaqui 
e o piau aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de 
peixes é feita em duas fases, ou seja, os juvenis são recriados em viveiro escavado e depois 
transferidos para os açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do produtor 
e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando roçadeira costal a gasolina. A 
ração é tipicamente armazenada em depósito construído de madeira e seu uso é compartilhado 
com outros insumos.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.5.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

 Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de pirapitinga 
associada ao curimatã, segundo informado no painel.

1.1.1.1.1 * 3.5.5.7.2

1.1.1.1.1 * 3.5.5.7.3
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Premissas e resultados da produção de pirapitinga associada ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção de 
pirapitinga associada ao curimatã em Acrelândia, com base nas informações do painel participativo.

Tabela 3.5.5.2. Premissas técnicas da produção de pirapitinga associada ao curimatã em Acrelândia.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1,0 ha
Número de animais povoados por ciclo (pirapitinga) 3.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 450
Porte dos juvenis povoados (pirapitinga) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (pirapitinga) 81%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 70%
Peso médio de venda (pirapitinga) 2,0 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,2 kg
Ciclo de produção 300 dias
Biomassa produzida por ciclo (pirapitinga) 4.845 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 378 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,75

Tabela 3.5.5.3. Premissas econômicas da produção de pirapitinga associada ao curimatã em Acrelândia.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 15.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Caixas plásticas para ração (ocupação 100%) R$ 600,00
Veículo utilitário (ocupação 20%) R$ 35.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 6.000,00
Milheiro de juvenis de pirapitinga R$ 325,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 3,80
Ração 36% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 2,0%) R$ 3,20
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 96,0%) R$ 1,76
Pró-labore mensal (ocupação 12,5%) R$ 187,13
Custo de diarista (6 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,80
Valor de venda da pirapitinga (kg) – atacado (50%) R$ 6,00
Valor de venda da pirapitinga (kg) – varejo (50%) R$ 8,50
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 7,00
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Tabela 3.5.5.4. Resultados econômicos da produção de pirapitinga associada ao curimatã em Acrelândia.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 37.530,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 20.034,66
Custo Operacional Total (COT) R$ 23.500,57
Custo Total (CT) R$ 23.801,85
Margem bruta R$ 17.495,34
Margem líquida R$ 14.029,43
Lucro R$ 13.728,15

Figura 3.5.5.6 Composição de custos e margens da produção de pirapitinga associada ao curimatã em Acrelândia.

Os resultados indicam que a produção de pirapitinga em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 36,6%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 3,84/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 4,50/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 4,56/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 7,19/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 2,79 toneladas por ciclo, ou seja, 
53,4% da atual produção. Para cobrir o COT é de 3,27 toneladas, o que representa 62,6% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 3,31 toneladas, ou seja, a 
63,4% das atuais 5,22 toneladas.
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3.5.5.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Acrelândia, foram entrevistadas nove empresas que atuam no segmento comercial que 
fornece ração para peixes. Das empresas entrevistadas, uma trabalhava exclusivamente 
como representante comercial, duas tanto faziam a representação como revenda e seis 
atuavam exclusivamente como revenda. Delas, apenas um comercializava calcário, três 
ureia e nenhuma medicamentos para peixes. O volume de venda de ração das empresas 
entrevistadas estavam entre 250 e 15.000 kg/mês, num total de 225 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal, Socil, Multifós e Nutrak e os 
preços das rações levantados durante a pesquisa são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 3.5.5.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em Acrelândia.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$     48,00 R$     48,00 R$     48,00
28% R$     45,00 R$     50,70 R$     65,00
32% R$     54,00 R$     60,90 R$     77,00
36% R$     54,00 R$     73,30 R$     97,00
40% R$     66,00 R$     83,40 R$   100,00
45% R$   180,00 R$   188,50 R$   197,00

Tabela 3.5.5.6 Preço de venda a atacado para pagamento à vista da ração para peixes em Acrelândia.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$     39,38 R$     39,38 R$     39,38
28% R$     41,00 R$     45,80 R$     60,00
32% R$     43,11 R$     51,70 R$     59,00
36% R$     54,00 R$     62,00 R$     66,95
40% R$     82,00 R$     82,00 R$     82,00

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, 56% dos 
entrevistados declararam acreditar que o volume de vendas é sensível ao preço, estimando 
no aumento do volume de venda entre 30 e 100% no caso de redução em 10% no valor de 
venda das rações de engorda. Outros 11% dos entrevistados não acreditam no aumento do 
volume de venda com a queda de preço e 33% não souberam responder a essa pergunta. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam a 
ração nesse município, foram citados o curto prazo de validade dos produtos, o alto custo da 
logística e a baixa demanda do produto pelos piscicultores.

Proteína bruta na ração

Proteína bruta na ração
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3.5.5.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.5.5.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Acrelândia, foram visitados 5 empreendimentos que comercializam alimentos, dos 
quais apenas 2 vendiam pescado regularmente. Ambos os entrevistados são do setor 
supermercadista. Dos entrevistados, um tinha na venda de pescado o grau de importância 
entre 7 e 10 e o outro de 4 e 6, na escala crescente de importância de 1 a 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, um empreendimento comercializava 
pescado congelado e outro pescado fresco, e ambos estabelecimentos também realizavam o 
processamento (cortes). Ambos os empreendimentos eram abastecidos semanalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui seguido pelo surubim, ambos de 
água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.5.5.7 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Acrelândia.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Tambaqui (inteiro) R$ 8,50 R$ 9,50 R$ 10,50
Surubim (eviscerado) R$ 14,50 R$ 14,50 R$ 14,50

Com relação às preferências do consumidor, um dos entrevistados indicou que a 
presença de espinhas no peixe representa difi culta na venda enquanto o outro indicou 
que não. As formas mais vendidas de pescado são em cortes, seguido pelo eviscerado. 
A forma de acondicionamento durante o transporte é em caixas de isopor ou plásticas 
e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos. Os principais fornecedores dos 
entrevistados são piscicultores e secundariamente intermediários, sendo normalmente 
fi xos e se dividem entre locais e regionais.
Os entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que não existe 
preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura.
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, os entrevistados acreditam que a demanda 
do pescado deve crescer entre 20 e 35% para o tambaqui, caso haja uma redução de preço 
da ordem de 10%. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foi elencada apenas a falta de fornecedores locais.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado por um dos 
entrevistados o aumento da oferta de peixes sem espinhas.
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1.1.1.0.39 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Acrelândia, foram visitados 3 restaurantes, sendo que dois serviam pescados 
regularmente. Desses, ambos adotam o self-service, servindo uma média de 4.400 
refeições mensais no total, mas não souberam estimar a proporção de clientes que 
consomem pescado nas refeições. 
Com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor não infl uencia 
na escolha pelo pescado na opinião dos entrevistados. A presença de espinhas no peixe 
representa uma grande difi culta na venda na avaliação de um dos entrevistados e, ambos 
acreditam que não há preconceito por parte dos clientes contra o peixe da piscicultura. A 
principal forma de preparo usado pelos restaurantes é o frito, sendo as espécies mais servidas 
o tambaqui e a pirapitinga, seguido de surubim/pintado. 
A frequência de compra dos restaurantes é semanal, sendo fornecido por piscicultores e 
supermercados. A forma de acondicionamento durante o transporte é caixa de isopor e 
sacolas plásticas e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos.

Tabela 3.5.5.8 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Acrelândia.

Produto Preço médio
Eviscerado (tambaqui) R$ 10,00
Postas (pintado) R$ 11,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, os entrevistados acreditam que a 
demanda do pescado é sensível ao preço e a queda de 10% poderia aumentar entre 30 
e 200% suas vendas. 
Um dos entrevistados informou ter difi culdade de fornecimento local e o outro informou 
não enfrentar difi culdades em trabalhar com pescado. Entre as estratégias para aumentar 
o consumo de pescados, ambos indicaram que aumentar a oferta de pescado no buff et 
seria positivo.

1.1.1.1.1 * 3.5.5.9.2
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3.5.6 PORTO ACRE

3.5.6.1 Localização geográfi ca

O município de Porto Acre tem limite ao norte, com o estado do Amazonas; ao sul, com os 
municípios de Bujari e Rio Branco; a leste, com os municípios de Rio Branco e Senador 
Guiomard e a oeste, com o município de Bujari.

3.5.6.2 Características do relevo

O município de Acrelândia está inserido um uma única unidade geomorfológica, a Depressão 
do Endimari-Abunã, Depressão do Iaco-Acre, Planície Amazônica e Depressão do Rio Branco.

Figura 3.5.6.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Porto Acre.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

3.5.6.3 Principais vias de acesso

O acesso ao município é feito por meio fl uvial através do Rio Acre e rodoviário através da 
rodovia estadual AC-10 e está a uma distância de 61 km da capital.

PORTO ACRE
3.5.6
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3.5.6.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 14.880 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 5,71 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Porto Acre seja de 18.504 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 12.898 habitantes 
(86,68%) e a população da zona urbana era de 1.892 habitantes (13,32%).
A população de Porto Acre, em 2010, do sexo masculino representava 52,72% (7.845 
pessoas), destas, 86,9% (6.817 pessoas) viviam na área rural. A população feminina 
representava 47,28% (7.035 pessoas), destas, 86,4% (6.081 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 34,74% (5.170 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 59,85% está entre 15 e 64 anos de idade (8.906pessoas), e, 
apenas 5,40% (804 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.6.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Porto Acre.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.6.5 Informações socioeconômicas

3.5.6.5.1 Informações gerais

O município de Porto Acre foi responsável pelo 13º maior PIB do estado (R$ 163,9 milhões) 
em 2010, mas apresentou o 10º PIB per capta (R$ 10.774,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está pouco abaixo (2,7%) da média do estado (R$ 
11.074,00) em termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 58,21% em 2000 para 49,65% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 14,94% em 2000 para 2,97% em 2010.

Figura 3.5.6.3 Composição da população maior de 18 anos em Porto Acre.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013

Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 33,28% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,52% na indústria de 
transformação, 3,68% no setor de construção, 0,73% nos setores de utilidade pública, 6,66% 
no comércio e 41,14% no setor de serviços.
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Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Porto Acre 
foram a Administração Pública, o comércio, serviços, indústria de transformação, construção 
civil e agropecuária.

Tabela 3.5.6.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Porto Acre.

Estado do Acre - Município de Porto Acre
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 0 0 0 n/d
2 - Indústria de transformação 35 40 5 14,29
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 17 4 -13 -76,47
5 - Comércio 175 200 25 14,29
6 - Serviços 509 31 -478 -93,91
7 - Administração Pública 436 512 76 17,43
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 248 266 18 7,26
Total 1.420 1.053 -367 -25,85

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Porto Acre cresceu 132,67% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 137,41, em 1991, para R$ 217,70, em 2000, e para R$ 319,71, em 
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,54%. A 
taxa média anual de crescimento foi de 5,25%, entre 1991 e 2000, e 3,92%, entre 2000 e 
2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a 
R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 70,58%, em 1991, para 49,30%, em 
2000, e para 41,47%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Acre é 0,576, em 2010, o que situa 
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,771, 
seguida de Renda, com índice de 0,593, e de Educação, com índice de 0,418.
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1.1.1.0.40 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Foram entrevistados nove produtores que participaram do painel no município de Porto Acre, 
com vistas a traçar o perfi l socioeconômico desses piscicultores, bem como validando as 
informações do perfi l do produtor do modal da piscicultura.
Dentre os entrevistados, 78% são do sexo masculino. Em termos de escolaridade dos 
produtores, 11% têm o ensino fundamental incompleto, 33% têm o ensino fundamental 
completo, 33% o ensino médio completo, 11% o ensino superior incompleto e 11% o ensino 
superior completo. A escolaridade na família se distribui: 22% têm o ensino fundamental 
completo, 22% o ensino médio completo e 56% o ensino superior completo. Esse indicador 
aponta uma elevação no grau de escolaridade dos membros da família em relação aos 
produtores entrevistados, normalmente, o responsável econômico pela família.
Em termos de renda, 56% dos entrevistados declararam ter renda familiar mensal entre 1 e 
3 salários mínimos, 22% entre 4 e 6 salários mínimos e 22% entre 6 e 8 salários mínimos. 
Dentre as principais fonte de renda na família dos entrevistados, a atividade agropecuária 
foi a mais frequente para todos os entrevistados, seguido de emprego público, indicando a 
importância da atividade rural na composição da renda.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, embora na maioria das propriedades 
sejam contratados diaristas eventuais. Nos empreendimentos dos entrevistados há alguém 
dedicado aos cuidados da piscicultura.
Dentre as propriedades dos entrevistados, a bovinocultura fi gura como a atividade econômica 
mais importante para 78% dos entrevistados, seguido pela piscicultura (22%). A piscicultura 
aparece como 2ª atividade mais importante para 44% dos entrevistados. Porém, a piscicultura 
é considerada uma atividade economicamente importante em 78% das propriedades dos 
entrevistados. Em termos de fonte de recursos investidos na piscicultura, a principal fonte é 
o fi nanciamento bancário (44%), seguido por recurso próprio da própria atividade e recurso 
próprio de outra atividade.

3.5.6.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Porto Acre, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Gleissolos: solos encontrados ao longo das calhas do Riozinho do Andirá e na margem 
esquerda do rio Acre. 
Latossolos: encontrados em mancha na região extremo leste do município na divisa com 
Senador Guiomard.
Argissolos: solo que predomina a maior parte do território do município de Porto Acre, estando 
concentrado mais na região noroeste, central e leste do território.
Luvissolos: solos encontrados ao longo da calha do Riozinho do Andirá, em sua margem 
esquerda, adjacentes aos Gleissolos.
Plintossolos: solos encontrados em mancha ao longo da calha direita do rio Acre, adjacente 
aos Gleissolos.

1.1.1.1.1 * 3.5.6.5.2 
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Figura 3.5.6.4 Mapa de solos de Porto Acre.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.6.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Porto Acre.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
No município de Porto Acre estão presentes alguns cursos d’água que fazem parte da bacia 
hidrográfi ca do Rio Acre. Esta bacia tem área de drenagem de aproximadamente 609,15 km². 
Por sua vez, o rio Acre, que tem sua nascente no Peru e deságua no Brasil, desembocado no 
rio Purus (Amazonas). 
Este rio atua como divisa internacional entre Brasil e Peru, estendendo-se até a localidade de 
Seringal Paraguaçu, e desse ponto até a cidade de Brasileia, entre Brasil e Bolívia. A partir 
daí, adentra em território brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas nascentes 
até a desembocadura pela margem direita do rio Purus, junto à cidade de Boca do Acre. 
No Brasil, os principais municípios que o rio Acre banha são Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, 
Rio Branco e Boca do Acre, esse último no estado do Amazonas. Por se tratar de um rio de 
cabeceira de drenagem, sua sazonalidade é bastante marcante, observando-se episódios de 
cheia ou águas altas (de janeiro a maio) e de seca ou águas baixas (de julho a dezembro). 
E, para a atividade piscícola, a observação do risco de inundação das áreas adjacentes aos 
principais rios e tributários é de fundamental importância.

3.5.6.7 Caracterização da piscicultura

Em Porto Acre, foi relatado pelos entrevistados que existe um número relativamente 
pequeno de produtores que criam peixes. Nesta seção, é apresentada uma descrição 
geral dos empreendimentos dos piscicultores entrevistados durante o levantamento in loco
e, em seguida, a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel 
participativo realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.
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3.5.6.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, 100% dos entrevistados informaram ter feito o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), mas apenas 56% dos entrevistados declararam estar regulares com o licenciamento 
ambiental da piscicultura.
Em termos de acesso à propriedade, 78% afi rmaram que há bom acesso o ano todo enquanto 
22% informaram ter difi culdade de acesso no período chuvoso.
Dentre os produtores entrevistados, aquele com menor tempo atuando na atividade tinha 1 
ano, o mais experiente com 8 anos, indicando que a piscicultura é uma atividade relativamente 
nova no município.
Com relação à infraestrutura de produção, 89% dos entrevistados declararam que a área de 
produção permite acesso de veículos, sendo os açudes a principal estrutura de produção 
utilizada. Das propriedades, 56% possuem depósito de insumos, sendo 40% deles de 
madeira e 60% de alvenaria e, 80% de uso compartilhado com outros produtos. A fonte de 
água predominante é o armazenamento da chuva, seguido de nascentes.
A principal espécie produzida é o tambaqui, seguido pela pirapitinga, piau e curimatã. Dentre 
os entrevistados, 78% declararam que usam exclusivamente ração como principal fonte 
de alimento, enquanto 22% informaram utilizar alimentos alternativos como suplemento. A 
produção no último ano, entre os entrevistados, variou de 200 e 30.000 kg.
O volume de comercialização na última safra variou entre 800 e 30.000 kg, segundo os 
entrevistados. O preço de comercialização variou entre R$ 4,00 e R$ 10,00/kg. O peso médio 
de venda mais frequente do tambaqui foi de 2,5 kg e da pirapitinga entre 1,2 e 3,3 kg. As 
principais vias de comercialização são os intermediários, no caso dos produtores maiores, 
seguido da venda em feiras/mercados aos produtores menores.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, 67% dos entrevistados declararam que 
empregam algum tipo de ferramenta de gestão (papel ou comprovantes de despesas), mas 
apenas 22% calculam índices de desempenho produtivo.
No âmbito do acompanhamento técnico relacionando à piscicultura, 67% dos produtores 
entrevistados recebem ou já receberam do SEBRAE e 100% declararam estar satisfeitos 
com o atendimento recebido.
Em termos de capacitação, 89% dos entrevistados declararam ter participado de palestras ou 
curso na área da piscicultura no último ano promovido pelo SEBRAE, SENAR ou cooperativa.
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos produtores, para 56% dos 
entrevistados a principal é a falta de conhecimentos, seguido de difi culdade de legalizar 
seus empreendimentos. Como segunda maior difi culdade, foi citada a falta de recursos 
fi nanceiros, por 67% dos entrevistados. 
No bloco cooperação e governança, 22% têm participação em associações e 33% 
participam de cooperativa.



340 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

1.1.1.0.41  Propriedade modal

Em Porto Acre, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 60 hectares de área 
total com 1,5 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico a engorda em açude, 
sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no período 
chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,75 ha de lâmina de água. 
Sendo assim, a piscicultura modal possui 2 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui, que normalmente é criado 
associado com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como a pirapitinga e o piau 
aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes é feita 
em fase única, ou seja, os juvenis são povoados diretamente nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do 
produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita manualmente. A ração 
é tipicamente armazenada em área anexa à casa do produtor, não havendo depósito 
específi co para essa fi nalidade.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.6.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

 Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui 
associado ao curimatã, segundo informado no painel.

Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã
 Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da 
produção de tambaqui associado ao curimatã em Porto Acre, com base nas informações do 
painel participativo.

1.1.1.1.1 * 3.5.6.7.2

1.1.1.1.1 * 3.5.6.7.3
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Tabela 3.5.6.2. Premissas técnicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Porto Acre.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1,5 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 3.500
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 700
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 80%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 70%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,7 kg
Peso médio de venda (curimatã) 2,0 kg
Ciclo de produção 360 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 7.560 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 980 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,80

Tabela 3.5.6.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em Porto Acre.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 4.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 30.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 3.500,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 350,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 300,00
Ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (kg) – (consumo 0,5%) R$ 5,20
Ração 36% PB 2 a 4 mm (kg) – (consumo 3,5%) R$ 3,30
Ração 32% PB 4 a 6 mm (kg) – (consumo 8,0%) R$ 2,60
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 88,0%) R$ 1,68
Pró-labore mensal (ocupação 12,5%) R$ 187,13
Custo de diarista (2 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 4,90
Valor de venda do tambaqui (kg) – atacado (80%) R$ 6,25
Valor de venda do tambaqui (kg) – varejo (20%) R$ 10,00
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 6,50
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Tabela 3.5.6.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui associado ao curimatã em Porto Acre.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 59.290,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 33.756,11
Custo Operacional Total (COT) R$ 37.501,61
Custo Total (CT) R$ 37.921,61
Margem bruta R$ 25.533,89
Margem líquida R$ 21.788,39
Lucro R$ 21.368,39

Figura 3.5.6.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui associado ao curimatã em Porto Acre.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é lucrativa, 
deixando uma margem de lucro sobre a venda de 36,0%. Sendo o COE representativo dos 
desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se que para cobrir esses custos, o valor 
de venda deve ser de, no mínimo R$ 3,95/kg. Já para remunerar a mão de obra do proprietário 
e a depreciação das instalações e equipamentos é necessário um valor mínimo de venda de 
R$ 4,39/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital investido na taxa mínima estabelecida 
e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no mínimo R$ 4,44/kg. Considerando o atual 
valor de venda ponderada de R$ 6,94/kg, pode-se afi rmar que a atividade ao nível do produtor 
modal é rentável e atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 4,86 toneladas por ciclo, ou seja, 
56,9% da atual produção. Para cobrir o COT é de 5,40 toneladas, o que representa 63,2% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 5,46 toneladas, ou seja, a 
63,9% das atuais 8,54 toneladas.
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3.5.6.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Porto Acre, foram entrevistadas três empresas que atuam no segmento comercial de 
produtos agropecuários, mas nenhuma delas comercializava rações para peixes.

3.5.6.9 Informações sobre a comercialização de pescados

Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no município, 
considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, atacadistas, 
peixarias, restaurantes, entre outros.

3.5.6.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Porto Acre, foram visitados 4 empreendimentos que comercializam alimentos, sendo 3 
do segmento supermercadista e uma peixaria. No segmento dos supermercados nenhum 
comercializava pescado na época das entrevistas e o responsável pela única peixaria do 
município não concordou em participar da pesquisa. 

1.1.1.0.42 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Porto Acre, foram visitados 3 restaurantes, sendo que apenas um serviam pescados 
regularmente. O serviço oferecido pelo mesmo era no sistema de self-service, servindo uma 
média de 1.430 refeições mensais no total, mas o entrevistado não soube estimar a proporção 
de clientes que consomem pescado nas refeições. 
Com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor não infl uencia na 
escolha pelo pescado na opinião do entrevistado. A presença de espinhas no peixe representa 
uma grande difi culta na venda na avaliação do entrevistado e o mesmo acreditam que não 
há preconceito por parte dos clientes contra o peixe da piscicultura. As principais formas 
de preparo usado pelo restaurante é o frito e o cozido, sendo as espécies mais servidas o 
tambaqui e o pintado. 
A frequência de compra dos restaurantes é semanal, sendo fornecido por intermediário. A 
forma de acondicionamento durante o transporte é em sacolas plásticas e o entrevistado 
declarou que estava satisfeito.

Tabela 3.5.6.5 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Porto Acre.

Produto Preço médio
Inteiro (tambaqui) R$ 10,00

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, o entrevistado acredita que a demanda do 
pescado não é sensível ao preço. 
Segundo o entrevistado, a difi culdade em aumentar o consumo de pescado é o hábito cultural 
da preferência do consumidor pela carne bovina.

1.1.1.1.1 * 3.5.6.9.2
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3.5.7 PLÁCIDO DE CASTRO

3.5.7.1 Localização geográfi ca

O Município de Plácido de Castro situa-se na parte sudeste do Estado do Acre, com uma 
área de aproximadamente 2.272,23 km². Está limitado ao norte e a oeste com o município 
de Senador Guiomard, ao sul com o município de Capixaba e com a Bolívia, e a leste com o 
município de Acrelândia.

3.5.7.2 Características do relevo

O município de Plácido de Castro está inserido em duas unidades geomorfológicas, a 
Depressão do Endimari-Abunã e Depressão do Iaco-Acre.

Figura 3.5.7.1 Mapa das unidades geomorfológicas de Plácido de Castro.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas.

PLÁCIDO DE CASTRO
3.5.7
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3.5.7.3 Principais vias de acesso

O principal meio de ligação entre Plácido de Castro e a capital do estado é pela rodovia AC-
40, distante 81 km. Por essa mesma rodovia, no entroncamento em Senador Guiomard, há 
acesso à BR-317, que liga o Baixo ao Alto Acre. E, pela rodovia AC-175, que dá acesso ao 
município de Acrelândia, o município acessa a BR-364, que liga o Acre a Rondônia. 

3.5.7.4 Informações sobre a demografi a

De acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população era de 17.209 
pessoas, com uma densidade demográfi ca de 8,86 habitantes/km². E, as estimativas do 
IBGE, em 2019, é de que a população de Plácido de Castro seja de 19.761 pessoas.
De acordo com a mesma fonte, em 2010, a população da zona rural era de 6.827 habitantes 
(39,67%) e a população da zona urbana era de 10.382 habitantes (60,33%).
A população de Plácido de Castro, em 2010, do sexo masculino representava 52,29% 
(8.999 pessoas), destas, 41,9% (3.774 pessoas) viviam na área rural. A população feminina 
representava 47,71% (5.157 pessoas), destas, 59,2% (3.053 pessoas) viviam na área rural.
Os dados do censo de 2010 do IBGE, indicam que 36,64% (5.962 pessoas) da população 
possui menos de 15 anos, 60,11% está entre 15 e 64 anos de idade (10.344 pessoas), e, 
apenas 5,25% (903 pessoas) com idade a partir de 65 anos.

Figura 3.5.7.2 Distribuição da população por sexo e faixa etária em Plácido de Castro.
Fonte: IBGE, 2010
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3.5.7.5 Informações socioeconômicas

3.5.7.5.1 Informações gerais

O município de Plácido de Castro foi responsável pelo 8º maior PIB do estado (R$ 237,0 
milhões) em 2010, mas apresentou o 4º PIB per capta (R$ 13.622,00) do Acre, indicando que, 
proporcionalmente, esse município está acima (23%) da média do estado (R$ 11.074,00) em 
termos de geração de riqueza.
Do ponto de vista da ocupação, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais passou 
de 63,83% em 2000 para 54,74%em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 
passou de 7,10% em 2000 para 8,19%  em 2010.

Figura 3.5.7.3 Composição da população maior de 18 anos em Plácido de Castro.
Fonte: Atlas do Brasil, 2013
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Principais atividades econômicas
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 29,35% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 3,13% na indústria de 
transformação, 3,73% no setor de construção, 1,09% nos setores de utilidade pública, 11,44% 
no comércio e 46,52% no setor de serviços.
Com base nos dados de 2017 do MTE, os setores que mais empregaram em Plácido de 
Castro foram a Administração Pública, serviços, comércio e agropecuária.

Tabela 3.5.7.1 Número de empregos formais em 31/12, variação absoluta e relativa nos anos de 2016 
e 2017, por setor de atividade econômica em Plácido de Castro.

Estado do Acre - Município de Plácido de Castro
IBGE Setor 2016 2017 Var. Abs. Var. Rel. (%)
1 - Extrativa mineral 1 1 0 0
2 - Indústria de transformação 108 106 -2 -1,85
3 - Serviços industriais de utilidade pública 0 0 0 n/d
4 - Construção Civil 4 0 -4 -100
5 - Comércio 199 180 -19 -9,55
6 - Serviços 128 270 142 110,94
7 - Administração Pública 601 529 -72 -11,98
8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 147 113 -34 -23,13
Total 1.188 1.199 11 0,93

Fonte :RAIS - Dec. 76.900/75

A renda per capita média de Plácido de Castro cresceu 116,37% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 148,43, em 1991, para R$ 228,86, em 2000, e para R$ 321,16, em 2010. 
Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,15%. A taxa 
média anual de crescimento foi de 4,93%, entre 1991 e 2000, e 3,45%, entre 2000 e 2010. A 
proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 
(a preços de agosto de 2010), passou de 66,49%, em 1991, para 52,56%, em 2000, e para 
36,79%, em 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Plácido de Castro é 0,622, em 2010, o 
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 
0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 
de 0,786, seguida de Renda, com índice de 0,593, e de Educação, com índice de 0,517.
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1.1.1.0.43 Informações socioeconômicas dos piscicultores

Participaram do painel 8 produtores rurais e 6 técnicos, mas apenas um dos produtores 
desenvolvia a piscicultura como atividade econômica. Assim, o perfi l do mesmo está relatado 
a seguir, mas não pode ser considerado como amostra representativa da realidade do 
município. A fraca participação é atribuída ao reduzido número de piscicultores no município 
e à falta de interesse dos mesmos com a atividade.
O produtor entrevistado era do sexo masculino e tinha o ensino superior completo, o 
mesmo grau de escolaridade de membros da família. A renda familiar mensal estava entre 
6 e 8 salários mínimos, tendo como principais fonte de renda a atividade agropecuária e 
o emprego público.
A base da mão de obra envolvida na piscicultura é familiar, mas nesse empreendimento havia 
dois mensalistas contratados, dedicados à atividade em tempo parcial.
A bovinocultura fi gura como a atividade econômica mais importante, seguido da piscicultura, 
que é considerada uma atividade economicamente importante na propriedade do entrevistado. 
A principal fonte de recursos investidos na piscicultura é da própria atividade.

3.5.7.6 Informações sobre recursos naturais

 Em Acrelândia, são encontrados os seguintes tipos de solo, caracterizados anteriormente 
no documento.
Latossolos: encontrados na maior parte do território do município.
Argissolos: solos encontrados em manchas no extremo norte do município.

1.1.1.1.1 * 3.5.7.5.2
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Figura 3.5.7.4 Mapa de solos de Plácido de Castro
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas

Figura 3.5.7.5 Mapa hidrográfi co com indicação dos principais corpos d’água de Plácido de Castro.
Fonte: Google Earth, base de dados IBGE Mapas
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Principais corpos hídricos
A rede hidrográfi ca do município de Plácido de Castro é representada pelos afl uentes da 
margem esquerda do Rio Abunã, tendo como principais rios os Igarapés Visionário, Rapirrá, 
Miterrari e Estrela.
Na bacia do Abunã, o principal curso d’água é o próprio rio Abunã, que nasce na Bolívia, 
atravessa parte dos estados do Acre e Rondônia e forma, com o Mamoré, o rio Madeira, 
com 524 km de extensão. É uma bacia binacional que em território acreano ocupa uma área 
de 5.227 km². Em território acreano, ocupa áreas nos municípios de Acrelândia, Senador 
Guiomard, Plácido de Castro, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri. Informações coletadas do 
pluviômetro da Agência Nacional de Águas (ANA) para a Bacia Hidrográfi ca do Rio Abunã, 
localizada no extremo leste do estado, apresentam valores médios anuais de 1.582,9 mm, 
em Capixaba, Sul da bacia; e 2.509,4 mm em Plácido de Castro, ao Norte. Em relação à 
pluviosidade média anual tem-se nesta bacia 1.940 mm como valor de referência. Quanto às 
vazões, os valore médios mensais não ultrapassam os 500 m³/s.

3.5.7.7 Caracterização da piscicultura

Em Plácido de Castro foi relatado pelos participantes do painel que existe um número reduzido 
de pequenos produtores que criam peixe. Nesta seção, é apresentada uma descrição geral 
do empreendimento do piscicultor entrevistado durante o levantamento in loco e, em seguida, 
a caracterização da propriedade identifi cada como modal durante o painel participativo 
realizado com as lideranças do setor produtor e técnicos que atuam no município.

3.5.7.7.1 Descrição dos empreendimentos dos produtores entrevistados 

No aspecto ambiental, o entrevistado informou ter feito o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e estar em dia com o licenciamento ambiental da piscicultura. O acesso à propriedade é 
difi cultado no período chuvoso.
O produtor entrevistado está há 3 anos na atividade. Sua infraestrutura permite acesso 
de veículo, possui depósito de insumos compartilhado e a principal fonte de água é o 
armazenamento da chuva.
A principal espécie produzida é a pirapitinga e usa exclusivamente ração como principal fonte 
de alimento. A produção no último ano foi de 2.000 kg, dois quais foram comercializados 
1.000 kg a intermediários, ao preço de R$ 6,00 por quilo com peso médio de 1,8 kg.
No aspecto de gestão da produção e fi nanceira, foi relatado que não realiza controles e nunca 
recebeu qualquer tipo de apoio técnico. O mesmo não faz parte de associação ou cooperativa.

1.1.1.1.1 * 3.5.7.7.3
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1.1.1.0.44  Propriedade modal

Em Plácido de Castro, a propriedade que apresenta a piscicultura modal tem 40 hectares 
de área total com 1,0 ha de área alagada, sendo o sistema de produção típico de engorda 
em açude, sem aeração artifi cial e baixa renovação de água que ocorre principalmente no 
período chuvoso. Os açudes de engorda têm tipicamente em torno de 0,33 ha de lâmina de 
água. Sendo assim, a piscicultura modal possui 3 unidades de produção.
A espécie que predomina a produção nesse município é o tambaqui, que normalmente é criada 
associada com uma proporção menor de curimatã. Outras espécies como a pirapitinga e o 
tambacu aparecem em menor proporção nessas propriedades. A maioria da produção de peixes 
é feita fase única, ou seja, os juvenis são povoados diretamente nos açudes de engorda.
A piscicultura modal tipicamente conta com uma motocicleta para o deslocamento do 
produtor e a roça da vegetação do entorno dos açudes é feita usando roçadeira costal a 
gasolina. A ração é tipicamente armazenada em depósito construído de madeira e seu uso é 
compartilhado com outros insumos.
As tarefas do cotidiano são realizadas manualmente e o perfi l da mão de obra mais 
comum é a familiar, com a contração de diaristas eventuais para tarefas como despesca 
e manutenção da área.

3.5.7.7.2  Aspectos econômicos da piscicultura modal

Nesta seção é apresentada a avaliação de custo para a produção de tambaqui associado ao 
curimatã, segundo informado no painel.

1.1.1.1.1 * 3.5.7.7.2

1.1.1.1.1 * 3.5.7.7.3
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Premissas e resultados da produção de tambaqui associado ao curimatã
Nas tabelas a seguir são apresentadas as premissas técnicas e econômicas da produção 
de tambaqui associado ao curimatã em Plácido de Castro, com base nas informações do 
painel participativo.

Tabela 3.5.7.2. Premissas técnicas da produção tambaqui associado ao curimatã em Plácido de Castro.

Indicador Valor
Área de lâmina d’água total 1,0 ha
Número de animais povoados por ciclo (tambaqui) 2.000
Número de animais povoados por ciclo (curimatã) 200
Porte dos juvenis povoados (tambaqui) 3 a 4 cm
Porte dos juvenis povoados (curimatã) 4 a 5 cm
Taxa de sobrevivência (tambaqui) 50%
Taxa de sobrevivência (curimatã) 50%
Peso médio de venda (tambaqui) 2,3 kg
Peso médio de venda (curimatã) 1,5 kg
Ciclo de produção 300 dias
Biomassa produzida por ciclo (tambaqui) 2.300 kg
Biomassa produzida por ciclo (curimatã) 150 kg
Taxa de conversão alimentar geral 1,78
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Tabela 3.5.7.3. Premissas econômicas da produção de tambaqui associado ao curimatã em 
Plácido de Castro.

Indicador Valor
Taxa de juros anual 6,0%
Terra sem benfeitoria por hectare R$ 6.000,00
Construção de açudes por hectare R$ 50.000,00
Depósito para ração (ocupação 40%) R$ 6.000,00
Motocicleta (ocupação de 25%) R$ 3.000,00
Roçadeira a gasolina (ocupação de 25%) R$ 2.300,00
Milheiro de juvenis de tambaqui R$ 250,00
Milheiro de juvenil de curimatã R$ 250,00
Ração 32% PB 3 a 4 mm (kg) – (consumo 10%) R$ 2,40
Ração 28% PB 8 a 10 mm (kg) – (consumo 90%) R$ 1,90
Pró-labore mensal (ocupação 10%) R$ 99,80
Custo de diarista (2 diárias/ciclo) R$ 60,00
Gasolina (L) R$ 5,40
Valor de venda de tambaqui (kg) – atacado (90%) R$ 6,00
Valor de venda de tambaqui (kg) – varejo (10%) R$ 10,00
Valor de venda do curimatã(kg) – atacado (100%) R$ 7,00

Tabela 3.5.7.4. Resultados econômicos da produção de tambaqui associado ao curimatã em 
Plácido de Castro.

Indicador Valor
Receita bruta por ciclo R$ 15.770,00
Custo Operacional Efetivo (COE) R$ 12.288,48
Custo Operacional Total (COT) R$ 15.185,51
Custo Total (CT) R$ 15.490,38
Margem bruta R$ 3.481,52
Margem líquida R$ 584,49
Lucro R$ 279,62
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Figura 3.5.7.6 Composição de custos e margens da produção de tambaqui associado ao curimatã em Plácido de Castro.

Os resultados indicam que a produção de tambaqui em associação com o curimatã é 
marginalmente lucrativa, deixando uma margem de lucro sobre a venda de apenas 1,8%. 
Sendo o COE representativo dos desembolsos para a aquisição de insumos, observa-se 
que para cobrir esses custos, o valor de venda deve ser de, no mínimo R$ 5,02/kg. Já para 
remunerar a mão de obra do proprietário e a depreciação das instalações e equipamentos é 
necessário um valor mínimo de venda de R$ 6,20/kg. E, fi nalmente, para remunerar o capital 
investido na taxa mínima estabelecida e pelo uso da terra, o valor de venda deve ser no 
mínimo R$ 6,32/kg. Considerando o atual valor de venda ponderada de R$ 6,44/kg, pode-se 
afi rmar que a atividade ao nível do produtor modal é marginalmente rentável e não atrativa.
Os pontos de equilíbrio para a produção cobrir o COE é de 1,91 toneladas por ciclo, ou seja, 
78,0% da atual produção. Para cobrir o COT é de 2,36 toneladas, o que representa 96,3% do 
atual nível de produção e, para cobrir o CT, é necessário produzir 2,41 toneladas, ou seja, a 
98,4% das atuais 2,45 toneladas.

3.5.7.8 Informações sobre o mercado de insumos para piscicultura

Em Plácido de Castro, foram visitadas quatro empresas que atuam no segmento comercial 
agropecuários, sendo que apenas duas comercializam ração para peixes. Das empresas 
entrevistadas, ambas trabalhavam exclusivamente como revenda. Delas, apenas uma 
comercializava ureia, mas nenhuma o calcário ou medicamentos para peixes. O volume de 
venda de ração das empresas entrevistadas estava em 500 kg/mês, num total de 12 t./ano.
As rações comerciais encontradas foram das marcas BigSal e Multifós e os preços das rações 
levantados durante a pesquisa são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 3.5.7.5 Preço de venda a varejo para pagamento à vista da ração para peixes em Plácido de Castro.

Proteína bruta na ração Preço por saco (25 kg)
Mínimo Médio Máximo

22% R$     47,00 R$     47,00 R$     47,00
28% R$     48,00 R$     48,50 R$     49,00
32% R$     58,50 R$     58,50 R$     58,50
40% R$     74,40 R$     74,40 R$     74,40

Na pesquisa sobre a sensibilidade de demanda x preço para a ração de peixes, um dos 
entrevistados declarou acreditar que o volume de vendas é sensível ao preço, estimando 
no aumento do volume de venda em 50% no caso de redução em 10% no valor de venda 
das rações de engorda. O outro entrevistado não acredita no aumento do volume de 
venda com a queda de preço. 
Com relação às principais difi culdades enfrentadas pelas empresas que comercializam 
a ração nesse município, foram citados o curto prazo de validade dos produtos e o alto 
custo dos produtos.

3.5.7.9 Informações sobre a comercialização de pescados

 Nesta seção são apresentadas as informações sobre o comércio de pescados no 
município, considerando empreendimentos como supermercados, mercados públicos, 
atacadistas, peixarias, restaurantes, entre outros.

Proteína bruta na ração
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3.5.7.9.1 Informações sobre o comércio de pescados

Em Plácido de Castro, foram visitados 5 empreendimentos que comercializam alimentos, 
sendo 2 supermercados e 3 boxes da feira municipal. Destes, apenas os boxes vendiam 
pescado regularmente. Todos os entrevistados tinham na venda de pescado o grau de 
importância entre 7 e 10.
Em termos de forma de conservação dos produtos, dois empreendimentos comercializavam 
pescado fresco e um congelado, e todos realizavam o processamento (cortes) no local. Um 
dos comerciantes era abastecido diariamente e dois semanalmente.
Entre os pescados mais comercializados estão o tambaqui seguido pela pirapitinga, piau e surubim, 
todos de água doce. Os preços pagos pelos empreendimentos são apresentados a seguir.

Tabela 3.5.7.6 Preço de compra por quilo do pescado pelo comércio em Plácido de Castro.

Produto Preço médio
Tambaqui (inteiro) R$ 8,50
Piau (inteiro) R$ 8,00
Surubim (inteiro) R$ 9,00
Mandi (inteiro) R$ 7,50

Com relação às preferências do consumidor, um dos entrevistados indicou que a presença de 
espinhas no peixe representa difi culta na venda enquanto os outros dois indicaram que não. As 
formas mais vendidas de pescado são inteiro e eviscerado, seguido pelos cortes. A forma de 
acondicionamento durante o transporte é em caixas de isopor ou plásticas e os entrevistados 
declararam que estavam satisfeitos. Os principais fornecedores dos entrevistados são 
piscicultores e secundariamente pescadores, sendo normalmente fi xos e locais.
Dois dos entrevistados informaram que comercializam peixes de criação e acreditam que 
não existe preconceito dos consumidores com respeito aos peixes oriundos da piscicultura, 
enquanto um comercializa exclusivamente produtos da pesca. 
Em relação à sensibilidade de demanda x preço, todos entrevistados acreditam que a demanda 
do pescado não deve crescer signifi cativamente com a redução dos preços de venda. 
Dentre as principais difi culdades enfrentadas pelos comerciantes de pescados entrevistados, 
foram elencados o baixo poder aquisitivo dos clientes e a má infraestrutura do mercado.
Em termos de estratégias para aumentar a venda de pescados, foi citado a melhoria da 
estrutura do mercado e aumento do poder aquisitivo dos clientes.

1.1.1.1.1 * 3.5.7.9.2
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1.1.1.0.45 Informações sobre o consumo de pescados em restaurantes

Em Plácido de Castro, foram visitados 4 restaurantes, sendo que apenas dois serviam 
pescados regularmente. Desses, ambos adotam o self-service e um deles também atendia à 
la carte, servindo uma média de 2970 refeições mensais no total, estimando que a proporção 
de clientes que consomem pescado nas refeições varia entre 40 e 75%. 
Com relação ao perfi l e preferências de consumo, o sexo do consumidor não infl uencia na 
escolha pelo pescado na opinião de um dos entrevistados, enquanto o outro acredito que o 
público masculino consuma mais pescados. A presença de espinhas no peixe não representa 
grande difi culta na venda na avaliação de ambos por causa dos produtos que servem, bem 
como não acreditam que haja preconceito por parte dos clientes contra o peixe da piscicultura. 
A principal forma de preparo usado pelos restaurantes é o frito, sendo as espécies mais 
servidas o surubim e o pirarucu, seguido do tambaqui e pirapitinga. 
A frequência de compra de um dos restaurantes é diária no mercado e do outro é quinzenal, 
sendo fornecido por intermediários. A forma de acondicionamento durante o transporte é 
caixa de isopor e os entrevistados declararam que estavam satisfeitos.

Tabela 3.5.7.7 Preço de compra por quilo do pescado pelos restaurantes em Plácido de Castro.

Produto Preço mínimo Preço médio Preço máximo
Inteiro (tambaqui, pirapitinga) R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
Eviscerado (tambaqui) R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 12,50
Filé (pintado e pirarucu) R$ 15,50 R$ 15,50 R$ 15,50

Em relação à sensibilidade de demanda x preço, um dos entrevistados acredita que a demanda 
do pescado não é sensível ao preço e enquanto o outro não soube opinar sobre esse tema. 
Um dos entrevistados informou ter difi culdade de fornecimento por causa da sazonalidade 
e o outro informou não enfrentar difi culdades em trabalhar com pescado. Entre as 
estratégias para aumentar o consumo de pescados, um dos entrevistados indicou que 
realizar promoções poderia contribuir.

1.1.1.1.1 * 3.5.7.9.2
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CONCLUSÕES
DO DIAGNÓSTICO4

4 CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

O presente estudo demonstrou o potencial para o desenvolvimento da piscicultura no estado, 
explorando inicialmente a demanda reprimida local e também em substituição às compras 
de outros estados. Há, ainda, oportunidades para o aumento do consumo de pescados pelo 
acreano, dada as defi ciências da cadeia de comercialização identifi cadas. Do ponto de vista 
da produção, todas as regionais possuem aptidões naturais, como riquezas em recursos 
naturais favoráveis à piscicultura, bem como também barreiras a serem superadas, sejam 
elas de infraestrutura básica, falta de políticas públicas adequadas ou da difusão de tecnologia 
e gestão no campo. De qualquer forma, o detalhamento da situação e perspectivas de cada 
município e regional apresentados ao longo do documento deverão servir como base para a 
elaboração de ações e estratégias específi cas para cada necessidade existente.

Por fi m, recomenda-se que os dados do presente diagnóstico sejam atualizados 
periodicamente, o que servirá de ferramenta de apoio às tomadas de decisões de forma 
fundamentada, objetivando a contínua melhoria, ganho de competitividade, contribuído para 
o progressivo ganho de sustentabilidade da atividade.

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PISCICULTURA - EVTE

 O presente estudo de viabilidade técnica e econômica foi elaborado com base nos 
dados coletados no Diagnóstico, sendo este considerado “teórico” uma vez que não foi 
baseado em um empreendimento específi co, mas construído a partir das características das 
pisciculturas modais das regionais do Acre, dentro das condições técnicas e econômicas 
presentes no período de levantamento dos dados – segundo semestre de 2019.
 Foi elaborado um conjunto de cinco EVTEs, sendo um para cada regional do estado: 
Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Baixo Acre e Alto Acre. Cada um desses cinco conjuntos está 
dividido em três estudos de viabilidade, sendo: um para as condições técnicas e econômicas 
atuais praticadas pelos piscicultores da região (Piscicultura Atual); um estudo de viabilidade 
assumindo pequenas melhorias na infraestrutura e no desempenho técnico da piscicultura, 
consideradas dentro da capacidade de investimento e de assimilação de conhecimento/
tecnologia dos produtores familiares (Piscicultura Familiar Otimizada) e; o terceiro, um 
estudo de viabilidade de uma piscicultura de porte empresarial dentro da realidade da região, 
operando dentro de uma situação técnica otimizada (Piscicultura Empresarial Otimizada). 
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ECONÔMICA DA PISCICULTURA - EVTE
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5 METODOLOGIA DO EVTE

Nessa seção é descrita a metodologia aplicada na coleta e tratamento dos dados e na 
elaboração do EVTE.

5.1 Levantamento de dados primários

Os dados utilizados nos EVTEs foram levantamento in loco nas regionais do Juruá, Tarauacá-
Envira, Purus, Baixo Acre e Alto Acre realizado junto às lideranças e representantes da cadeia 
produtiva da piscicultura em cada município dessas regionais do estado no período de 10 de 
julho a 31 de outubro de 2019. 
A coleta de dados foi feita aplicando a metodologia de painéis, que consiste em reuniões técnicas 
com duração de cerca de 4 horas, com a participação de pessoas chaves “stakeholders”, 
dos setores de insumos (alevinos, ração), piscicultores, intermediários da comercialização 
de pescados, técnicos de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), pesquisadores, 
entre outros, que reuniu entre 5 e 15 participantes. No painel, foi feita a descrição/tipifi cação 
do empreendimento produtivo modal local (porte e sistema de produção, infraestrutura de 
produção, equipamentos, espécies relevantes, nível tecnológico, recursos humanos, fonte de 
recursos fi nanceiros, ferramentas de gestão, entre outros) e as informações coletadas foram 
registradas em planilhas específi cas. Adicionalmente, foram coletadas as informações sobre 
a situação da regularização da propriedade/atividade (ambiental, fi scal, sanitário, comercial) e 
identifi cadas e ranqueadas as principais difi culdades técnicas enfrentadas pelas pisciculturas. 
Após a tipifi cação do empreendimento modal, foram identifi cados e caracterizados, alguns 
dos principais empreendimentos de cada município. 
Sobre o empreendimento modal, foram caracterizados a estrutura social e econômica, 
apresentando o nível de escolaridade do responsável pela produção e do familiar residente 
na propriedade de maior nível escolar, descrição da distribuição das atividades, ranking 
das principais atividades econômicas e sua participação relativa, renda bruta e renda per 
capita, capacidade de captação de recursos fi nanceiros e situação, e principais difi culdades 
enfrentadas na propriedade do ponto de vista social e econômico.
Foram registradas nas planilhas, os índices técnicos e econômicos da produção de peixes 
– principais KPIs (índices chaves de desempenho) da produção das principais espécies 
(tambaqui, pirapitinga, piau, matrinxã, curimatã e pintado), incluindo ganho de peso médio 
(kg), ganho de peso diário médio (g/d), taxa de conversão alimentar, índice de sobrevivência 
(%), peso comercial (kg), produção (kg ou t) e produtividade (kg ou t/ha), entre outros, 
considerando a modal do sistema produtivo local. Foram determinados os custos de produção 
(COE, COT e CT) das principais espécies de cada localidade, com base nas informações 
da propriedade modal. Esses dados, que compõem o Diagnóstico da Piscicultura do Acre 
subsidiaram a elaboração dos EVTEs apresentados no presente documento.
Os dados de comercialização, canal de venda (atacadistas, varejistas e consumidores fi nais) 
e os preços pagos ao produtor das principais espécies apresentadas, considerando valores e 
condições de pagamento por parte dos atacadistas, varejistas e consumidores fi nais, incluindo 
variações sazonais foram registrados. Com base nessas informações, as principais difi culdades 
enfrentadas no processo de comercialização, do ponto de vista do produtor, foram ranqueadas.
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5.2 Elaboração dos EVTEs

Os EVTEs foram elaborados a partir da avaliação qualitativa e quantitativa dos sistemas 
produtivos mais típicos em cada uma das regionais, já caracterizados no Diagnóstico, bem 
como pela coleta de dados econômicos, como custos de equipamento, insumos, mão de obra 
e preço de mercado do pescado.
A partir do modelo de Piscicultura Atual, foram criados o da Piscicultura Familiar Otimizada, uma 
vez que em todas as regionais, o modal se enquadrou como piscicultura familiar e, projetado 
um modelo de Piscicultura Empresarial Otimizado, para avaliar o efeito do crescimento de 
escala dos empreendimentos.
O fl uxo de caixa projetado foi de 10 anos em todos os casos, para o cálculo dos índices 
de avaliação econômica. Após a avaliação dos resultados em cada um dos cenários, foram 
elaboradas análises de sensibilidade à variação de preço da ração (principal insumo) e do 
preço de venda, bem como de índices de desempenho como a conversão alimentar.
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6 RESULTADOS DOS EVTEs - REGIONAL DO JURUÁ

Na regional do Juruá, excepcionalmente, foram elaborados dois conjuntos de EVTEs, um 
considerando como espécie principal o matrinxã em policultivo com curimatã e um segundo 
estudo, considerando o piau como espécie principal, em policultivo com o matrinxã. Essas 
duas espécies foram incluídas em decorrência da importância das duas que dividem a primeira 
posição como espécie principal nas pisciculturas dessa regional. 
O primeiro EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de matrinxã, em consórcio 
com curimatã, sistema de produção típico da região. Para todas as análises (Pisciculturas 
Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada uma proporção de 
aproximadamente 92,5% de matrinxã e 7,5% de curimatã no momento da despesca, que em 
todos os casos foram realizados quando a matrinxã atinge 1,0 kg de peso médio.
O segundo EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de piau, em consórcio 
com curimatã, sistema de produção típico da região. Para todas as análises (Pisciculturas 
Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada uma proporção de 
aproximadamente 88,5% de piau e 11,5% de curimatã no momento da despesca, que em 
todos os casos foram realizados quando a piau atinge 1,2 kg de peso médio.

6.1 Piscicultura Atual - matrinxã

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de piscicultura 
típica da região, assim como nas condições econômicas presentes no momento de coleta dos 
dados a campo, realizado pela empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

6.1.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

6.1.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 2,0 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 4 viveiros de 0,5 ha cada um. Foi assumido um custo de construção 
de R$5,00/m2 para os viveiros no investimento da piscicultura.

Em termos de instalações adicionais, foi considerado que a piscicultura utilizaria 
70% do espaço de um galpão de pequeno porte, utilizado para a guarda de rações e 
equipamentos básicos.

RESULTADOS DOS EVTE’s
REGIONAL DO JURUÁ6
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6.1.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em uma única fase, assumindo a compra de alevinos 
que são estocados diretamente nos viveiros de engorda. Alevinos são comprados com 
aproximadamente 5 g e levados no mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 
1,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi de 85%, a partir dos alevinos. 
O período de cultivo adotado foi de 211 dias, mas devido ao tempo necessário para a 
comercialização da produção, limitação da disponibilidade de alevinos de matrinxã em vários 
períodos do ano e ausência de tanques berçário, foi adotado que a piscicultura tem capacidade 
para fazer apenas um ciclo de engorda por ano.

6.1.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de matrinxã de 8 a 10 cm por um preço de 
R$800,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada para o milheiro mais próximo, 
sendo necessários anualmente 9000 alevinos para obter a produção considerada.

6.1.1.4 Ração

No presente EVTE foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas da 
região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao longo 
do cultivo, composta de ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (5% do volume), ração 36% PB 3 a 4 
mm (10% do volume), ração 32% PB 4 a 6 mm (15% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm 
(70% do volume). Para a piscicultura considerada, são necessários 15.184,8 kg de ração ao 
ano, considerando uma taxa de conversão alimentar média de 2:1.

6.1.1.5 Produção espécie principal

A produção de matrinxã com peso médio de 1,0 kg nos 2,0 ha da piscicultura foi de 7.600 kg 
ao ano, trabalhando com uma produtividade média de 3.800 kg/ha para a espécie principal. 

6.1.1.5.1 Consórcio com curimatã 

Foi considerado que a piscicultura estoca a curimatã em consórcio na produção junto com a 
espécie principal e que a produção do curimatã atinge aproximadamente 7,6% da produção 
total da piscicultura em termos de volume. O curimatã é estocado com um tamanho de 8 a 10 
cm, sendo comprado por um valor de R$450,00 por milheiro. A taxa de sobrevivência média do 
curimatã adotada no estudo foi de 65% até se atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa 
de curimatã produzida por ciclo é de 620 kg, sendo vendida a um preço de R$ 9,00/kg.
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6.1.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual - matrinxã estão 
apresentados na Tabela 6.1.1.1 abaixo. 

Tabela 6.1.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual Matrinxã

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado 1,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,11
Taxa de conversão alimentar 2,0 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

6.1.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

 Para a piscicultura de 2,0 ha toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 20% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) e 
parte em atividades administrativas (60%). 
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua 
execução, gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do 
pró-labore. Os encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.

6.1.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado. 

6.1.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 95% da produção seria vendida para atravessadores que buscam o 
peixe na propriedade e que os 5% restante seriam comercializados para consumidores na 
própria propriedade rural. O valor de venda adotado para o atravessador foi de R$ 9,00/kg, 
enquanto a venda direta foi contabilizada a R$ 11,00/kg. Desta forma, o valor médio adotado 
no estudo foi de R$ 9,10/kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.
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6.1.2 Piscicultura Atual Matrinxã - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

6.1.2.1   Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 6.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 114.140,00. Os principais itens de investimento são a construção dos viveiros, 
70% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, além 
de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em um veículo 
utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura. 
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 6.1.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 104.200,00
Construção piscicultura 20.000 5,00 100.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 4.200,00 4.200,00

VEÍCULOS 8.750,00
Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 8.750,00 8.750,00

EQUIPAMENTOS 1.190,00
Roçadeira costal (70% piscicultura) 1 1.190,00 1.190,00

VALOR TOTAL 114.140,00

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 11.091,64 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 5.839,58 na forma de capital de giro da atividade até 
que a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês 
após o investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total 
necessário para a construção e operação da piscicultura é de R$ 131.071,21, conforme 
apresentado na Tabela 6.1.2.2 abaixo.

Tabela 6.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 114.140,00

CUSTEIO INICIAL 11.091,64

CAPITAL DE GIRO 5.839,58

INVESTIMENTO TOTAL 131.071,21

6.1.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

6.1.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 7.600 kg de 
matrinxã, com uma produtividade de 3,8 t./ha/ano quando se considera toda a área de cultivo. 
Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 620 kg de curimatã, obtida em 
regime de policultivo com o matrinxã.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 6.1.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita bruta 
anual de R$ 74.740,00 com a venda de 7.600 kg de matrinxã e 620 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 58.722,45. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 7,73, quando se considera somente a 
quantidade de matrinxã produzida. 
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 51.197,88 e representam 84,3% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 53,9% do custo 
total, sendo os alevinos de matrinxã, com 11,9% do custo total, o outro custo variável mais 
signifi cativo. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que toda 
produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 7.524,57 (12,4% do CT) e as despesas 
referentes às despesas administrativas representam 3,5% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 23.542,12 (MB de 
31,5%), uma margem líquida (ML) de R$ 16.017,55 (ML de 21,4%). Descontando da ML os 
R$ 2.016,75 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 14.000,79, o que representa uma margem de lucro de 18,7%.
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Tabela 6.1.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual Matrinxã.

6.1.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa 
fi nanceiro, apresentado na Tabela 6.1.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, 
receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do 
empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA (RB)
Matrinxã 7.600 kg 9,10 69.160,00            92,5%
Curimatã 620 kg 9,00 5.580,00             7,5%

RECEITA BRUTA TOTAL 74.740,00             100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 51.197,88 84,3%
Alevinos matrinxã 9.000 un. 0,80 7.200,00 11,9%
Alevinos curimatã 795 un. 0,45 357,69 0,6%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 759,24 kg 4,00 3.036,96 5,0%
36% PB 3 a 4 mm 1.518,48 kg 2,80 4.251,74 7,0%
32% PB 4 a 6 mm 2.277,72 kg 2,60 5.922,07 9,7%
28% PB 8 a 10 mm 10.629,36 kg 1,84 19.558,02 32,2%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 0,00 0,0%
Combustíveis/transporte 5.751,89 9,5%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão de obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.155,68 3,5%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 807,30 1,3%
Seguros 437,50 0,7%
Impostos, taxas e contribuições 1.719,02 2,8%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 23.542,12 31,5%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 58.722,45 96,7%
   Pró-labore e encargos 3.983,17 6,6%
   Depreciação 3.541,40 5,8%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 16.017,55 21,4%

CUSTO TOTAL (CT) 60.739,21 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 2.016,75 3,3%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 14.000,79 18,7%
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6.1.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

 O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida (ML) de caixa de 26,2% (R$ 
19.606,00 ao ano), se reduzindo a 13,3% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.1.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 10,3 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado longo, acima do recomendado para obter viabilidade econômica. Nos 
anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

6.1.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 31,76% da receita projetada ou R$ 23.736,36. Este 
valor pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável 
com a venda de menos de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.1.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
9,2%. Este valor é relativamente baixo, mas é superior à taxa de juros adotada neste 
estudo, de 6% ao ano.

6.1.2.8  Análise de Sensibilidade – Piscicultura atual

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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6.1.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,10/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.158,00/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 6.1.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda da matrinxã a TIR também se eleva, chegando a 13,3% com 
um preço de R$ 9,56/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,65/kg, 
reduz a TIR para 4,7%, abaixo da taxa de juros mínima, inviabilizando fi nanceiramente o 
empreendimento nestas condições.
Um aumento de 5% no preço médio da ração já reduz a TIR a 7,0%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo.

Tabela 6.1.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% 
no preço médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,10 e preço médio de 
compra de ração de R$ 2.158,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Matrinxã (R$/kg) 
R$/t. 10,47 10,01 9,56 9,10 8,65 8,19

2.589,60 13,2% 9,1% -0,1% -5,8% -13,2% -26,7%
2.481,70 15,1% 11,2% 7,0% 2,4% -2,9% -9,3%
2.373,80 17,1% 13,2% 9,1% 4,7% -0,2% -5,9%
2.265,90 19,1% 15,2% 11,2% 7,0% 2,4% -2,9%
2.158,00 21,0% 17,2% 13,3% 9,2% 4,7% -0,2%
2.050,10 22,9% 19,2% 15,3% 11,3% 7,0% 2,3%
1.942,20 24,9% 21,1% 17,3% 13,3% 9,2% 4,7%
1.834,30 26,8% 23,1% 19,3% 15,4% 11,3% 7,0%
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6.1.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.1.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que não há praticamente 
margem para obter resultados piores (taxas mais altas) de conversão alimentar que os 2,0:1,0 
defi nidos no projeto).

Tabela 6.1.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Taxa de Conversão Alimentar
2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70

Índice
% Lucro 9,7% 11,9% 14,2% 16,5% 18,7% 21,0% 23,3% 25,5%

TIR -0,1% 2,4% 4,7% 7,0% 9,2% 11,3% 13,3% 15,4%

6.1.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual Matrinxã

A piscicultura para a criação da matrinxã, em cultivo com a curimatã, como vem sendo 
atualmente explorada na região do Juruá, conforme indicado nos resultados obtidos neste 
EVTE, tem se mostrado viável dentro das condições atuais encontradas na região. Este 
resultado foi obtido mesmo com os empreendimentos atuais operando abaixo de condições 
otimizadas de produção, indicando possibilidades de melhoria signifi cativa nos resultados 
econômicos da piscicultura. Parte signifi cativa deste resultado positivo é obtido devido ao 
baixo grau de investimento na piscicultura, que opera com o absoluto mínimo de estrutura.
Os resultados, em especial a análise de sensibilidade, também indicam que a piscicultura 
na situação atual não tem muita margem para absorver piora nos resultados da taxa de 
conversão alimentar, aumento do preço de ração ou redução do preço de venda, uma vez 
que uma redução negativa de apenas 5% destes parâmetros pode tornar o empreendimento 
pouco viável, embora ainda operando dentro de uma margem de lucro positiva. 

6.2 Piscicultura Familiar Otimizada - Matrinxã

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.
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6.2.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo do matrinxã

6.2.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

 Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computado um investimento adicional de 
R$ 9.875,00 referentes à construção de um viveiro berçário de 1.000 m2, coberto com tela 
antipássaros para a melhoria dos resultados de sobrevivência da piscicultura. Também foi 
considerada a aquisição de uma rede de arrasto, um oxímetro, um kit de qualidade de água 
e alguns apetrechos diversos, como uma balança.

6.2.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção passa a ser em duas fases, com alevinos comprados com aproximadamente 
1 g, passando pelo viveiro de alevinagem e transferidos para os viveiros de engorda até o peso de 
mercado, assumido como 1,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi elevada 
para 90%, a partir dos alevinos comprados. 

6.2.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de matrinxã de 8 a 10 cm por um 
preço de R$800,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada para o milheiro 
mais próximo, sendo necessários anualmente 10.000 alevinos, uma vez que capacidade 
de produção foi elevada em 10%.

6.2.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a 
uma melhora na taxa de conversão alimentar para 1,8:1,0. Com isso, a quantidade total de 
ração necessária foi de 15.781,11 kg/ano.

6.2.1.5  Produção espécie principal

A produção de matrinxã foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização do 
investimento e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a produção 
anual passou para 8.776 kg.

6.2.1.6 Consórcio com curimatã 

A taxa de sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi elevada para 75% até se 
atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa de curimatã produzida por ciclo, assim 
como a da espécie principal, foi aumentada em 10%, passando para 716 kg/ano, sendo 
vendida a um preço de R$ 9,00/kg.
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6.2.1.7 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada 
Matrinxã estão apresentados na Tabela 6.2.1.1 abaixo. 

Tabela 6.2.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – Situação 
Otimizada Matrinxã.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 90%
Peso de mercado matrinxã 1,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,8 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

6.2.1.8 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 2,0 ha otimizada foi assumido um aumento de 20% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo útil. 

6.2.1.9 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 20% em relação à situação atual.

6.2.1.10 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual. 

6.2.2 Piscicultura Familiar Otimizada Matrinxã – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.
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6.2.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 6.2.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 129.865,00. Este valor é 13,78% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior. Os principais itens de investimento são a 
construção dos viveiros, incluindo o tanque berçário. Também foi considerado o investimento 
em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. No investimento não foi considerado 
o custo de aquisição da terra.

Tabela 6.2.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada Matrinxã.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 114.075,00
Construção piscicultura engorda 20.000 5,00 100.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 4.200,00 4.200,00

Rede antipássaros 1.250 1,50 1.875,00

Construção tanque berçário 1.000 8,00 8.000,00

VEÍCULOS 8.750,00
Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 8.750,00 8.750,00

EQUIPAMENTOS 7.040,00
Roçadeira costal (70% piscicultura) 1 1.190,00 1.190,00

Rede arrasto 50 m 1 3.500,00 3.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 129.865,00
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 4.969,66 em capital para o custeio inicial da 
produção de peixes e R$ 6.659,86 na forma de capital de giro da atividade até que a produção 
da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o investimento ser 
iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário para a construção 
e operação da piscicultura é de R$ 141.494,52, conforme apresentado na Tabela 6.2.2.2 abaixo.

Tabela 6.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação 
Otimizada Matrinxã.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 129.865,00

CUSTEIO INICIAL 4.969,66

CAPITAL DE GIRO 6.659,86

INVESTIMENTO TOTAL 141.494,52

6.2.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

6.2.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 8.776,06 kg 
de matrinxã, com uma produtividade de 4,18 t./ha/ano quando se considera toda a área de 
cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 716 kg de curimatã, obtida 
no cultivo em regime de policultivo com a matrinxã.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 6.2.2.3 abaixo Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 86.305,61 com a venda de 8.776,06 kg de matrinxã e 716 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 86.305,61. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 7,31, quando se considera somente a 
quantidade de matrinxã produzida. Este valor representa uma redução de 5,4% no custo de 
produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura atual.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 53.907,20 e representam 81,3% do custo 
total (CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 51,4% 
do custo total, sendo os alevinos de matrinxã, com 12,1% do custo total, o outro custo mais 
signifi cativo. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que toda 
produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 10.259,21 (15,5% do total) e as despesas 
administrativas representam 3,4% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 32.398,41 (margem 
de 37,5%) e uma margem líquida (ML) de R$ 22.139,20 (ML de 25,7%). Descontando da ML 
os R$ 2.145,51 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 19.993,69, o que representa uma margem de lucro de 23,2%.
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Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Matrinxã 8.776 kg 9,10 79.862,13            92,5%
Curimatã 716 kg 9,00 6.443,48             7,5%

RECEITA BRUTA TOTAL 86.305,61             100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 53.907,20 81,3%
Alevinos matrinxã 10.000 un. 0,80 8.000,00 12,1%
Alevinos curimatã 795 un. 0,45 357,97 0,5%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 789,06 kg 4,00 3.156,22 4,8%
36% PB 3 a 4 mm 1.578,11 kg 2,80 4.418,71 6,7%
32% PB 4 a 6 mm 2.367,17 kg 2,60 6.154,63 9,3%
28% PB 8 a 10 mm 11.046,78 kg 1,84 20.326,07 30,7%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 100,00 0,2%
Combustíveis/transporte 5.751,89 8,7%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.245,50 3,4%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 973,68 1,5%
Seguros 437,50 0,7%
Impostos, taxas e contribuições 1.985,03 3,0%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 32.398,41 37,5%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 64.166,41 96,8%
   Pró-labore e encargos 4.912,81 7,4%
   Depreciação 5.346,40 8,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 22.139,20 25,7%

CUSTO TOTAL (CT) 66.311,92 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 2.145,51 3,2%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 19.993,69 23,2%

Tabela 6.2.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada Matrinxã.

6.2.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na Tabela 6.2.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 
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6.2.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a apresentar 
receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 32,1% (R$ 27.684,66 ao 
ano), se reduzindo a 19,8% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. Na análise do 
fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento 
para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da ML são diferentes do 
apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.2.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,05 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

6.2.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 27,75% da receita projetada ou R$ 23.946,14. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.2.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
15,1%. Este valor é considerado relativamente bom, sendo signifi cativamente superior à taxa 
de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

6.2.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceiro se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos 
e insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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6.2.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,10/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.158,00/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 6.2.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda da matrinxã a TIR também se eleva, chegando a 19,1% com 
um preço de R$ 9,56/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,65/kg, reduz 
a TIR para 11%, ainda acima da taxa de juros mínima, mantendo a viabilidade econômica da 
piscicultura nestas condições.
Um aumento de 5% no preço médio da ração já reduz a TIR a 13,3%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo, mas a piscicultura familiar otimizada se mantém viável com 
um aumento de até 15% no preço médio das rações

Tabela 6.2.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no 
preço médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,10 e preço médio de compra de 
ração de R$ 2.158,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Matrinxã (R$/kg)
R$/t. 10,47 10,01 9,56 9,10 8,65 8,19

2.589,60 19,6% 15,8% 7,5% 2,9% -2,4% -8,8%
2.481,70 21,4% 17,6% 13,6% 9,5% 5,0% 0,1%
2.373,80 23,1% 19,3% 15,4% 11,4% 7,1% 2,4%
2.265,90 24,9% 21,1% 17,3% 13,3% 9,1% 4,5%
2.158,00 26,6% 22,9% 19,1% 15,1% 11,0% 6,6%
2.050,10 28,4% 24,6% 20,8% 17,0% 12,9% 8,7%
1.942,20 30,2% 26,4% 22,6% 18,8% 14,8% 10,6%
1.834,30 31,9% 28,2% 24,4% 20,6% 16,6% 12,6%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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6.2.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.2.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, mas a taxa de conversão 
alimentar teria que piorar ao redor de 15% (acima de 2,07:1,0) para fazer com que a TIR atinja 
valores menos interessantes, afetando a viabilidade econômica do projeto.

Tabela 6.2.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Taxa de Conversão Alimentar
2,16 2,07 1,98 1,89 1,80 1,71 1,62 1,53

Índice
% Lucro 15,0% 17,0% 19,1% 21,1% 23,2% 25,2% 27,2% 29,3%

TIR 7,5% 9,5% 11,4% 13,3% 15,1% 17,0% 18,8% 20,6%

6.2.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada

O fundamento para se elaborar um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura 
típica encontrada na região, mas operando de forma otimizada, com uma melhor gestão 
técnica, foi demonstrar o efeito econômico e benefícios advindos, mesmo que o investimento 
inicial seja levemente superior, 13,78% neste caso. 
O aumento da produção e redução do custo de produção por quilo de peixe foram determinantes 
para aumentar a viabilidade econômica deste EVTE em relação à piscicultura atual, indicando 
que a maior dedicação e qualifi cação do proprietário são determinantes para a obtenção de 
uma maior lucratividade, mesmo em condições de produção em pisciculturas familiares.

6.3 Piscicultura Empresarial Otimizada Matrinxã

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada com o matrinxã como espécie principal, com 
porte signifi cativamente superior à piscicultura familiar típica da região foi elaborado para avaliar 
o impacto do porte da piscicultura na sua viabilidade técnica e econômica. No presente estudo 
foram mantidos os índices zootécnicos de produção da piscicultura familiar otimizada, de modo 
que a piscicultura empresarial otimizada considerada opera dentro de uma boa gestão técnica. 
A seguir são detalhadas as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.
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6.3.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

6.3.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda de 
6,0 ha e 3.000 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. Adicionalmente, foi 
considerado um galpão para o armazenamento de ração.

6.3.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos 
viveiros de engorda até o peso de mercado, assumido como 1,0 kg. A taxa de sobrevivência 
média adotada no estudo foi mantida em 90%, a partir dos alevinos comprados. 

6.3.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos de 
matrinxã, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de matrinxã de 8 a 
10 cm foram adquiridos por um preço de R$ 680,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi 
arredondada para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 29.000 alevinos.

6.3.1.4 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (47,343,32 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,8:1,0.

6.3.1.5 Produção espécie principal

A produção de matrinxã por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas 
devido à maior área de produção, a produção anual foi de 26.328 kg.

6.3.1.6 Consórcio com curimatã 

Foram mantidos os parâmetros do consórcio com o curimatã (75% sobrevivência, peso de 
mercado de 1,2 kg), mas devido à maior área a biomassa de curimatã produzida por ciclo 
passou para 2.148 kg/ano, sendo vendida a um preço de R$ 9,00/kg. O valor de compra dos 
alevinos de curimatã foi reduzido em 15% devido à maior escala de compra da piscicultura 
empresarial otimizada (R$ 380,00/mil).
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6.3.1.7 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
matrinxã estão apresentados na Tabela 6.3.1.1 abaixo. 

Tabela 6.3.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial 
Otimizada Matrinxã.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 90%
Peso de mercado 1,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,8 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

6.3.1.8 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 6,3 ha foi assumido um aumento de 40% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 35% do seu tempo 
útil. Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário 
mínimo/mês, trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

6.3.1.9 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 40% em relação à situação atual.

6.3.1.10 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda 
da produção de matrinxã na piscicultura empresarial otimizada foi reduzido para R$ 8,65/kg, 
uma redução de R$ 0,45/kg (5,0%).
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6.3.2 Piscicultura Empresarial Otimizada Matrinxã – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada matrinxã.

6.3.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada é 
apresentado na Tabela 6.3.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos 
para a implantação do projeto completo é de R$ 376.550,00. Os principais itens de investimento 
são a construção dos viveiros, incluindo o tanque berçário. Também foi considerado o 
investimento em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 60% 
para a piscicultura.
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação, assim como na piscicultura 
familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 6.3.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada matrinxã.
INVESTIMENTO PISCICULTURA

ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL
INSTALAÇÕES 339.000,00
Taxas ambientais/processo 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura engorda 60.000 5,00 300.000,00

Galpão 1 6.000,00 6.000,00

Rede antipássaros 4.000 1,50 6.000,00

Construção tanque berçário 3.000 8,00 24.000,00

VEÍCULOS 27.000,00
Veículo utilitário (60% piscicultura) 1 21.000,00 21.000,00

Moto 1 6.000,00 6.000,00

EQUIPAMENTOS 10.550,00
Roçadeira costal 1 1.700,00 1.700,00

Rede arrasto 50 m 1 3.500,00 3.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Carreta alimentação moto 1 3.000,00 3.000,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 376.550,00
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 8.365,65 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 18.995,68 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 403.911,33, conforme apresentado na 
Tabela 6.3.2.2 abaixo.

Tabela 6.3.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura empresarial 
otimizada matrinxã.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 376.550,00

CUSTEIO INICIAL 8.365,65

CAPITAL DE GIRO 18.995,68

INVESTIMENTO TOTAL 403.911,33

Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial otimizada matrinxã

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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6.3.2.1.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma produção 
anual de 26.328 kg de matrinxã, com uma produtividade de 4,18 t./ha/ano quando se considera 
toda a área de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 2.148 kg de 
curimatã, obtida no cultivo em regime de policultivo com a matrinxã.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 6.3.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 247.069,14 com a venda de 26.328 kg de matrinxã e 2.148 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 174.445,97, o que representa um 
custo total por quilo de peixe produzido de R$ 6,63, quando se considera somente a quantidade 
de matrinxã produzida. Este valor representa uma redução de apenas R$ 0,68/kg (9,3%) no 
custo de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 156.210,55 e representa 86,6% do custo total 
(CT) de produção. A ração representa 53,8% do custo total, sendo os alevinos de matrinxã, 
com 10,9% do custo total e a mão de obra/encargos, com 7,2%, os outros custos mais 
signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que 
toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 18.235,42 (10,1% do total) e as despesas 
administrativas representam 2,4% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 90.858,58 (margem 
de 36,8%) e uma margem líquida (ML) de R$ 72.623,17 (ML de 29,4%). Descontando da ML 
os R$ 5.962,97 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 66.660,19, o que representa uma margem de lucro de 27,0%.
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Tabela 6.3.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada matrinxã.

6.3.2.2 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na Tabela 6.3.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Matrinxã 26.328 kg 8,65 227.738,71          92,2%
Curimatã 2.148 kg 9,00 19.330,43            7,8%

RECEITA BRUTA TOTAL 247.069,14           100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 156.210,55 86,6%
Alevinos matrinxã 29.000 un. 0,68 19.720,00 10,9%
Alevinos curimatã 2.386 un. 0,38 912,83 0,5%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 2.367,17 kg 3,80 8.995,23 5,0%
36% PB 3 a 4 mm 4.734,33 kg 2,66 12.593,32 7,0%
32% PB 4 a 6 mm 7.101,50 kg 2,47 17.540,70 9,7%
28% PB 8 a 10 mm 33.140,33 kg 1,75 57.995,57 32,1%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 300,00 0,2%
Combustíveis/transporte 10.941,24 6,1%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 7,2%
Despesas administrativas 4.401,18 2,4%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 2.701,00 1,5%
Seguros 1.350,00 0,7%
Impostos, taxas e contribuições 5.682,59 3,1%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 90.858,58 36,8%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 174.445,97 96,7%
   Pró-labore e encargos 4.698,42 2,6%
   Depreciação 13.537,00 7,5%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 72.623,17 29,4%

CUSTO TOTAL (CT) 180.408,94 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 5.962,97 3,3%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 66.660,19 27,0%
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6.3.2.3 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 33,6% (R$ 
83.107,77 ao ano), se reduzindo a 20,3% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de 
depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos 
anos, de forma que os valores da ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.3.2.4 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 6,8 anos. Este prazo de 
retorno pode ser considerado satisfatório, dentro do limite da viabilidade econômica para 
a atividade de piscicultura. 

6.3.2.5 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 27,03% da receita projetada ou R$ 66.773,78. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.3.2.6 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 16,1%. 
Este valor é considerado satisfatório, pois é signifi cativamente superior à taxa de juros adotada 
neste estudo, de 6% ao ano. 

6.3.2.7 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada matrinxã

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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6.3.2.7.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 8,65/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.051,50/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 6.3.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda da matrinxã a TIR também se eleva, chegando a 20,0% com 
um preço de R$ 9,08/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,22/kg, reduz 
a TIR para 12,1%, acima signifi cantemente da taxa de juros mínima (6%), mantendo o projeto 
atrativo nestas condições. Uma redução de 10% no valor de venda, para R$ 7,79/kg, já coloca 
o projeto fora do limite de viabilidade.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 14,3%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. Conforme os dados da Tabela 6.3.2.5, nas condições analisadas o 
projeto teria condições de suportar um aumento no preço de ração de até 15% e manter uma 
viabilidade econômica mínima.

Tabela 6.3.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,65 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.051,50 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Matrinxã  (R$/kg)
R$/t. 9,95 9,52 9,08 8,65 8,22 7,79

2.461,80 20,5% 16,7% 8,7% 4,2% -0,8% -6,7%
2.359,23 22,2% 18,5% 14,6% 10,6% 6,3% 1,5%
2.256,65 24,0% 20,2% 16,4% 12,4% 8,3% 3,7%
2.154,08 25,7% 22,0% 18,2% 14,3% 10,2% 5,8%
2.051,50 27,4% 23,7% 20,0% 16,1% 12,1% 7,8%
1.948,93 29,2% 25,5% 21,7% 17,9% 13,9% 9,8%
1.846,35 30,9% 27,2% 23,5% 19,7% 15,8% 11,7%
1.743,78 32,6% 28,9% 25,2% 21,4% 17,6% 13,6%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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6.3.2.7.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.3.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, mas que o projeto teria 
condições de suportar uma piora na taxa de conversão alimentar de até 15% e ainda manter 
a viabilidade econômica.

Tabela 6.3.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,16 2,07 1,98 1,89 1,80 1,71 1,62 1,53

Índice
% Lucro 18,8% 20,9% 22,9% 24,9% 27,0% 29,0% 31,0% 33,1%

TIR 8,7% 10,6% 12,4% 14,3% 16,1% 17,9% 19,7% 21,4%

6.3.2.8 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada Matrinxã

 A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 6,3 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 
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6.4 Conclusões sobre a produção de matrinxã como espécie principal na regional

 A Tabela 6.3.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.

Tabela 6.3.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes 
situações da piscicultura na região.

 Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Empresarial

Área (ha) 2,0 2,1 6,3
Taxa Conversão Alimentar 2,0:1 1,8:1 1,8:1
Produtividade total (t./ha/ano) 4,11 4,52 4,52
Custo produção (R$/kg) 7,73 7,31 6,63
Preço de venda (R$/kg) 9,10 9,10 8,65
Receita Bruta Anual (R$) 74.740,00 86.305,61 247.069,14
Lucro Anual (R$) 14.000,79 19.993,69 66.660,19
Lucratividade (%) 18,7 23,2 27,0
Ponto Equilíbrio (%) 31,76 27,75 27,03
Prazo retorno investimento (anos) 10,29 7,05 6,80
Taxa Interna de Retorno (%) 9,2 15,1 16,1
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Sim- Sim Sim+

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5%
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR > 8,0% na condição esperada), mas variações de 
preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa

Os três EVTEs para a produção de matrinxã considerados no presente capítulo mostram a 
viabilidade econômica da produção do matrinxã em consórcio com o curimatã na regional 
do Juruá dentro das condições econômicas atualmente existentes. Entretanto, o resultado 
obtido para a piscicultura modal típica operando dentro dos padrões médios mostra uma 
sensibilidade bastante grande em relação aos fatores de preço de venda do matrinxã, 
preço de ração e taxa de conversão alimentar, o que pode muito facilmente afetar todos os 
produtores da região caso qualquer destas variáveis fl utue acima de 5%, sendo que a menor 
situação de risco foi encontrada na piscicultura empresarial otimizada. 
Para reduzir o risco da piscicultura, é fundamental que os produtores invistam o mínimo na 
estruturação das suas propriedades e na sua própria capacitação, permitindo que operem 
dentro dos parâmetros considerados no EVTE da piscicultura familiar otimizada. Desta 
forma, além de reduzir o risco, eles aumentam signifi cativamente a lucratividade e o retorno 
econômico do seu capital investido. 
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos. 
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6.5 Piscicultura Atual - Piau

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de 
piscicultura típica da região que produz o piau como espécie principal, assim como nas 
condições econômicas presentes no momento de coleta dos dados a campo, realizado pela 
empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

6.5.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

6.5.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 2,0 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 4 viveiros de 0,5 ha cada um. Foi assumido um custo de construção 
de R$ 5,00/m2 para os viveiros no investimento da piscicultura.
Em termos de instalações adicionais, foi considerado que a piscicultura utilizaria 70% do espaço 
de um galpão de pequeno porte, utilizado para a guarda de rações e equipamentos básicos.

6.5.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em uma única fase, assumindo a compra de alevinos 
que são estocados diretamente nos viveiros de engorda. Alevinos são comprados com 
aproximadamente 5 g e levados no mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 
1,2 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi de 50%, a partir dos alevinos. 
O período de cultivo adotado foi de 301 dias, mas devido ao tempo necessário para a 
comercialização da produção, limitação da disponibilidade de alevinos de piau em vários 
períodos do ano e ausência de tanques berçário, foi adotado que a piscicultura tem capacidade 
para fazer apenas um ciclo de engorda por ano.

6.5.1.3 Juvenis

No presente EVTE, foi adotada a compra de alevinos de piau de 8 a 10 cm por um preço de 
R$ 450,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada para o milheiro mais próximo, 
sendo necessários anualmente 10.000 alevinos para obter a produção considerada.

6.5.1.4 Ração

No presente EVTE, foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas da 
região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao longo 
do cultivo, composta de ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (5% do volume), ração 36% PB 3 a 4 
mm (10% do volume), ração 32% PB 4 a 6 mm (15% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm 
(70% do volume). Para a piscicultura considerada, são necessários 11.990 kg de ração ao 
ano, considerando uma taxa de conversão alimentar média de 2:1.
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6.5.1.5 Produção espécie principal

A produção de piau com peso médio de 1,2 kg nos 2,0 ha da piscicultura foi de 6.000 kg ao 
ano, trabalhando com uma produtividade média de 3.000 kg/ha para a espécie principal. 

6.5.1.5.1 Consórcio com curimatã 

Foi considerado que a piscicultura estoca o curimatã em consórcio na produção junto com a 
espécie principal e que a produção do curimatã atinge aproximadamente 11,5% da produção 
total da piscicultura em termos de volume. O curimatã é estocado com um tamanho de 8 a 10 
cm, sendo comprado por um valor de R$ 450,00 por milheiro. A taxa de sobrevivência média do 
curimatã adotada no estudo foi de 65% até se atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa 
de curimatã produzida por ciclo é de 780 kg, sendo vendida a um preço de R$ 9,00/kg.

6.5.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual - piau estão 
apresentados na Tabela 6.5.1.1 abaixo. 

Tabela 6.5.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual Piau

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 50%
Peso de mercado do piau 1,2
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 3,39
Taxa de conversão alimentar 2,0:1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm
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6.5.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 2,0 ha, toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 20% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) e 
parte em atividades administrativas (60%). 
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua execução, 
gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do pró-labore. Os 
encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.

6.5.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado. 

6.5.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 90% da produção seria vendida para atravessadores que buscam o peixe 
na propriedade e que os 10% restante seriam comercializados para consumidores na própria 
propriedade rural. O valor de venda adotado para o atravessador foi de R$ 9,00/kg, enquanto a 
venda direta foi contabilizada a R$ 11,00/kg. Desta forma, o valor médio adotado no estudo foi de 
R$ 9,20/kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.

6.5.2 Piscicultura Atual Piau - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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6.5.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 6.5.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 114.140,00. Os principais itens de investimento são a construção dos viveiros, 
70% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, além 
de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em um veículo 
utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura. 
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 6.5.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual Piau.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 104.200,00
Construção piscicultura 20.000 5,00 100.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 4.200,00 4.200,00

VEÍCULOS 8.750,00
Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 8.750,00 8.750,00

EQUIPAMENTOS 1.190,00
Roçadeira costal (70% piscicultura) 1 1.190,00 1.190,00

VALOR TOTAL 114.140,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 12.224,36 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 4.729,50 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 131.093,86, conforme apresentado na 
Tabela 6.5.2.2 abaixo.

Plano de Desenvolvimento da 
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Tabela 6.5.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – 
Situação Atual Piau.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 114.140,00

CUSTEIO INICIAL 12.224,36

CAPITAL DE GIRO 4.729,50

INVESTIMENTO TOTAL 131.093,86

6.5.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual piau

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

6.5.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 6.000 kg 
de piau, com uma produtividade de 3,0 t./ha/ano quando se considera toda a área de cultivo. 
Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 780 kg de curimatã, obtida em 
regime de policultivo com a piau.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está 
apresentado na Tabela 6.5.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá 
obter uma receita bruta anual de R$ 62.220,00 com a venda de 6.000 kg de piau e 
780 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 49.473,27. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 8,25, quando se considera 
somente a quantidade de piau produzida. 
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 41.407,85 e representam 81,1% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 50,7% do custo 
total, sendo o custo de transporte (11,3%) e os alevinos de piau, com 8,8% do custo total, 
outros custos variáveis mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma 
vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 8.065,42 (15,8% do CT) e as despesas 
referentes às despesas administrativas representam 4,2% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 20.812,15 (MB de 
33,4%), uma margem líquida (ML) de R$ 12.746,73 (ML de 20,5%). Descontando da ML os 
R$1.580,10 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 11.166,63, o que representa uma margem de lucro de 17,9%.



397Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Tabela 6.5.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual Piau.

6.5.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais 
parâmetros para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado 
um fl uxo de caixa fi nanceiro, apresentado na Tabela 6.5.2.4, que mostra a alocação do 
investimento inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento 
para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Piau 6.000 kg 9,20 55.200,00            88,7%
Curimatã 780 kg 9,00 7.020,00             11,3%

RECEITA BRUTA TOTAL 62.220,00             100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 41.407,85 81,1%
Alevinos piau 10.000 un. 0,45 4.500,00 8,8%
Alevinos curimatã 1.000 un. 0,45 450,00 0,9%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 599,50 kg 4,00 2.398,00 4,7%
36% PB 3 a 4 mm 1.199,00 kg 2,80 3.357,20 6,6%
32% PB 4 a 6 mm 1.798,50 kg 2,60 4.676,10 9,2%
28% PB 8 a 10 mm 8.393,00 kg 1,84 15.443,12 30,2%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 0,00 0,0%
Combustíveis/transporte 5.751,89 11,3%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.155,68 4,2%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 807,30 1,6%
Seguros 437,50 0,9%
Impostos, taxas e contribuições 1.431,06 2,8%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 20.812,15 33,4%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 49.473,27 96,9%
   Pró-labore e encargos 4.524,02 8,9%
   Depreciação 3.541,40 6,9%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 12.746,73 20,5%

CUSTO TOTAL (CT) 51.053,37 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 1.580,10 3,1%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 11.166,63 17,9%
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6.5.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida (ML) de caixa de 26,2% (R$ 
16.288,13 ao ano), se reduzindo a 14,8% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.5.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 12,1 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado longo, acima do recomendado para obter viabilidade econômica. Nos 
anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

6.5.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 36,48% da receita projetada ou R$ 22.699,65. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.5.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 5,3%. 
Este valor é baixo, sendo inferior à taxa de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano e indica que 
no médio e longo prazo o empreendimento não é viável.

6.5.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura Atual Piau

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

6.5.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,20/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.158,00/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 6.5.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda do piau a TIR também se eleva, chegando a 8,8% com um preço 
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de R$ 9,66/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta condição 
o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior embora ainda abaixo 
do ideal para recomendar a realização do investimento. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,74/kg, 
reduz a TIR para 1,5%, abaixo da taxa de juros mínima, inviabilizando fi nanceiramente o 
empreendimento nestas condições.
Um aumento de 5% no preço médio da ração já reduz a TIR a 3,5%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. Para que o empreendimento passe a ter viabilidade somente com a variação 
do preço da ração, seria necessário ter uma redução superior a 10% no custo deste insumo.

Tabela 6.5.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,20 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.158,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Piau (R$/kg) 
R$/t. 10,58 10,12 9,66 9,20 8,74 8,28

2.589,60 8,8% 5,3% -2,6% -7,5% -13,6% -23,4%
2.481,70 10,5% 7,1% 3,5% -0,5% -5,0% -10,4%
2.373,80 12,1% 8,8% 5,3% 1,5% -2,7% -7,6%
2.265,90 13,7% 10,5% 7,1% 3,5% -0,5% -5,0%
2.158,00 15,3% 12,1% 8,8% 5,3% 1,5% -2,7%
2.050,10 16,9% 13,8% 10,5% 7,1% 3,4% -0,6%
1.942,20 18,5% 15,4% 12,2% 8,8% 5,3% 1,5%
1.834,30 20,0% 17,0% 13,8% 10,5% 7,1% 3,4%

6.5.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.5.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para que o empreendimento 
passe a ter viabilidade dentro das condições projetadas, a taxa de conversão alimentar 
deveria inferior a 1,8:1,0, 10% inferior à atualmente obtida pelos produtores.

Tabela 6.5.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70

Índice
% Lucro 9,4% 11,5% 13,7% 15,8% 17,9% 20,1% 22,2% 24,4%

TIR -2,6% -0,5% 1,5% 3,5% 5,3% 7,1% 8,8% 10,5%
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6.5.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual Piau

A piscicultura para a criação do piau, em consórcio com o curimatã, como vem sendo 
atualmente explorada na região do Juruá, conforme indicado nos resultados obtidos neste 
EVTE, apresenta um resultado anual positivo, mas que não remunera o capital investido no 
empreendimento sufi cientemente quando comparado com uma taxa de 6%. Isso faz com que 
no médio e longo prazo os produtores se desestimulem a produzir. 
Na análise de sensibilidade realizada, fi ca claro que para melhorar a viabilidade do empreendimento 
é necessário melhorar os resultados técnicos obtidos na piscicultura. É importante mencionar que 
o presente resultado foi obtido com o menor nível possível de investimento, não sendo a redução 
do investimento um caminho para a aumentar a viabilidade da piscicultura. 

6.6 Piscicultura Familiar Otimizada - Piau

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.

6.6.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo do piau

6.6.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computado um investimento adicional de 
R$ 9.875,00 referentes à construção de um viveiro berçário de 1.000 m2, coberto com tela 
antipássaros para a melhoria dos resultados de sobrevivência da piscicultura. Também foi 
considerada a aquisição de uma rede de arrasto, um oxímetro, um kit de qualidade de água e 
alguns apetrechos diversos, como uma balança.

6.6.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção passa a ser em duas fases, com alevinos comprados com aproximadamente 
5 g, passando pelo viveiro de alevinagem e transferidos para os viveiros de engorda até o 
peso de mercado, assumido como 1,2 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo 
foi elevada para 85%, a partir dos alevinos comprados. 
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6.6.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de piau de 8 a 10 cm por um preço de R$ 
450,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada para o milheiro mais próximo, sendo 
necessários anualmente 7.000 alevinos, pois mesmo que capacidade de produção foi elevada em 
10%, com a melhoria na sobrevivência de 50% para 85% a necessidade de alevinos se reduziu.

6.6.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a uma 
melhora na taxa de conversão alimentar para 1,8:1,0. Com isso, a quantidade total de ração 
necessária foi de 12.463,60 kg/ano.

6.6.1.5 Produção espécie principal

A produção de piau foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização do investimento 
e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a produção anual passou 
para 6.930 kg.

6.6.1.6 Consórcio com curimatã 

A taxa de sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi elevada para 75% até se 
atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa de curimatã produzida por ciclo, assim como 
a da espécie principal, foi aumentada em 10%, passando para 901 kg/ano, sendo vendida a 
um preço de R$ 9,00/kg.

6.6.1.7 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada Piau 
estão apresentados na Tabela 6.6.1.1 abaixo. 

Tabela 6.6.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – 
Situação Otimizada Piau.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado piau 1,2
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 3,73
Taxa de conversão alimentar 1,8:1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm
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6.6.1.8 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 2,0 ha otimizada foi assumido um aumento de 20% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo útil. 

6.6.1.9 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 20% em relação à situação atual.

6.6.1.10 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual.

6.6.2 Piscicultura Familiar Otimizada Piau – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.

6.6.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 6.6.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 129.865,00. Este valor é 13,78% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior. Os principais itens de investimento são a 
construção dos viveiros, incluindo o tanque berçário. Também foi considerado o investimento 
em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

403Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 6.6.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada Piau.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 114.075,00
Construção piscicultura engorda 20.000 5,00 100.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 4.200,00 4.200,00

Rede antipássaros 1.250 1,50 1.875,00

Construção tanque berçário 1.000 8,00 8.000,00

VEÍCULOS 8.750,00
Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 8.750,00 8.750,00

EQUIPAMENTOS 7.040,00
Roçadeira costal (70% piscicultura) 1 1.190,00 1.190,00

Rede arrasto 50 m 1 3.500,00 3.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 129.865,00

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 5.492,97 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 5.464,31 na forma de capital de giro da atividade até 
que a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês 
após o investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total 
necessário para a construção e operação da piscicultura é de R$ 140.822,29, conforme 
apresentado na Tabela 6.6.2.2 abaixo.

Tabela 6.6.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação 
Otimizada Piau.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 129.865,00

CUSTEIO INICIAL 5.492,97

CAPITAL DE GIRO 5.464,31

INVESTIMENTO TOTAL 140.822,29

6.6.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada piau

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

6.6.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 6.930 kg de 
piau, com uma produtividade de 3,73 t./ha/ano quando se considera toda a área de cultivo. 
Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 901 kg de curimatã, obtida no 
cultivo em regime de policultivo com o piau.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 6.6.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de R$ 
71.864,10 com a venda de 6.930 kg de piau e 901 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 51.558,74. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 7,44, quando se considera somente a 
quantidade de piau produzida. Este valor representa uma redução de R$ 0,81 (9,8%) no custo 
de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura atual.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 41.658,35 e representam 78,4% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 50,6% do custo 
total, sendo o custo de transporte, com 10,8% do custo total e os custos dos alevinos de piau 
(5,9%) os outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma 
vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 9.900,39 (18,6% do total) e as despesas 
administrativas representam 3,4% do total.
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O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 30.205,75 (margem de 
42,0%) e uma margem líquida (ML) de R$ 22.305,36 (ML de 28,3%). Descontando da ML os R$ 
1.583,65 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de R$ 
18.721,71, o que representa uma margem de lucro de 26.1%

Tabela 6.6.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada Piau.

6.6.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na Tabela 6.6.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Piau 6.930 kg 9,20 63.756,00   88,7%
Curimatã 901 kg 9,00 8.108,10     11,3%

RECEITA BRUTA TOTAL 71.864,10  100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 41.658,35 78,4%
Alevinos piau 7.000 un. 0,45 3.150,00 5,9%
Alevinos curimatã 1.001 un. 0,45 450,45 0,8%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 623,18 kg 4,00 2.492,72 4,7%
36% PB 3 a 4 mm 1.246,36 kg 2,80 3.489,81 6,6%
32% PB 4 a 6 mm 1.869,54 kg 2,60 4.860,81 9,1%
28% PB 8 a 10 mm 8.724,52 kg 1,84 16.053,12 30,2%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 100,00 0,2%
Combustíveis/transporte 5.751,89 10,8%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.245,50 4,2%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 973,68 1,8%
Seguros 437,50 0,8%
Impostos, taxas e contribuições 1.652,87 3,1%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 30.205,75 42,0%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 51.558,74 97,0%
   Pró-labore, Mão-de-obra e encargos 5.453,66 10,3%
   Depreciação 4.446,73 8,4%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 20.305,36 28,3%

CUSTO TOTAL (CT) 53.142,39 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 1.583,65 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 18.721,71 26,1%
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6.6.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 34,6% (R$ 
24.844,74 ao ano), se reduzindo a 22,1% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.6.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,97 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

6.6.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 30,31% da receita projetada ou R$ 21.779,01. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco menos de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.6.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
12,2%. Este valor é considerado relativamente bom, sendo signifi cativamente superior à taxa 
de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

6.6.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceiro se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

Piscicultura do Acre 2020

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
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6.6.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,20/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado 
de -15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.158,00/tonelada). 
Estes dados são apresentados na Tabela 6.6.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, 
com o aumento do preço de venda do piau a TIR também se eleva, chegando a 15,5% com 
um preço de R$ 9,66/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,74/kg, reduz 
a TIR para 8,9%, ainda acima da taxa de juros mínima, mas levando ao limite mínimo a 
viabilidade econômica da piscicultura nestas condições.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 10,7%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo, mas a piscicultura familiar otimizada se mantém viável com 
um aumento de até 10% no preço médio das rações

Tabela 6.6.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,20 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.158,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Piau (R$/kg)
R$/t. 10,58 10,12 9,66 9,20 8,74 8,28

2.589,60 16,0% 12,8% 6,0% 2,3% -1,9% -6,7%
2.481,70 17,4% 14,3% 11,0% 7,6% 4,0% 0,0%
2.373,80 18,8% 15,7% 12,5% 9,2% 5,6% 1,8%
2.265,90 20,3% 17,2% 14,0% 10,7% 7,3% 3,6%
2.158,00 21,7% 18,6% 15,5% 12,2% 8,9% 5,3%
2.050,10 23,1% 20,0% 16,9% 13,7% 10,4% 6,9%
1.942,20 24,5% 21,4% 18,4% 15,2% 11,9% 8,5%
1.834,30 25,9% 22,9% 19,8% 16,7% 13,4% 10,1%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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6.6.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.6.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, mas a taxa de conversão 
alimentar teria que piorar ao redor de 10% (acima de 1,98:1,0) para fazer com que a TIR 
atinja valores menos interessantes, afetando a viabilidade econômica do projeto.

Tabela 6.6.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,16 2,07 1,98 1,89 1,80 1,71 1,62 1,53

Índice
% Lucro 18,3% 20,3% 22,2% 24,1% 26,1% 28,0% 29,9% 31,8%

TIR 6,0% 7,6% 9,2% 10,7% 12,2% 13,7% 15,2% 16,7%

6.6.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada Piau

A premissa para se fazer um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura típica 
encontrada na região, mas operando de forma otimizada, com uma melhor gestão técnica, foi 
demonstrar o efeito econômico e benefícios advindos, mesmo que o investimento inicial seja 
levemente superior, 13,78% neste caso. 
O aumento da produção e redução do custo de produção por quilo de peixe foram determinantes 
para aumentar a viabilidade econômica deste EVTE em relação à piscicultura atual, indicando 
que a maior dedicação e qualifi cação do proprietário são determinantes para a obtenção de 
uma maior lucratividade, mesmo em condições de produção em pisciculturas familiares.

6.7 Piscicultura Empresarial Otimizada Piau

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada com o piau como espécie principal, 
com porte signifi cativamente superior à piscicultura familiar típica da região foi elaborado 
para avaliar o impacto do porte da piscicultura na sua viabilidade técnica e econômica. No 
presente estudo foram mantidos os índices zootécnicos de produção da piscicultura familiar 
otimizada, de modo que a piscicultura empresarial otimizada considerada opera dentro de 
uma boa gestão técnica. 
A seguir são detalhadas as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.
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6.7.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

6.7.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda de 
6,0 ha e 3.000 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. Adicionalmente, foi 
considerado um galpão para o armazenamento de ração.
Sistema e fases de cultivo
O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 5 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos 
viveiros de engorda até o peso de mercado, assumido como 1,2 kg. A taxa de sobrevivência 
média adotada no estudo foi mantida em 85%, a partir dos alevinos comprados. 

6.7.1.2 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos de 
piau, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de piau de 8 a 10 cm foram 
adquiridos por um preço de R$ 380,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada 
para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 21.000 alevinos.

6.7.1.3 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (37.390,81 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,8:1,0.

6.7.1.4 Produção espécie principal

A produção de piau por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas devido à maior 
área de produção, a produção anual foi de 20.790 kg.

6.7.1.5 Consórcio com curimatã 

Foram mantidos os parâmetros do consórcio com o curimatã (75% sobrevivência, peso de 
mercado de 1,2 kg), mas devido à maior área a biomassa de curimatã produzida por ciclo 
passou para 2.703 kg/ano, sendo vendida a um preço de R$ 9,00/kg. O valor de compra dos 
alevinos de curimatã foi reduzido em 15% devido à maior escala de compra da piscicultura 
empresarial otimizada (R$ 380,00/mil).
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6.7.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
piau estão apresentados na Tabela 6.7.1.1 abaixo. 

Tabela 6.7.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial 
Otimizada Piau.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado do piau 1,2
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 3,73
Taxa de conversão alimentar 1,8 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

6.7.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 6,3 ha foi assumido um aumento de 40% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 35% do seu tempo 
útil. Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário 
mínimo/mês, trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

6.7.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 40% em relação à situação atual.

6.7.1.9 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda da 
produção de piau na piscicultura empresarial otimizada seria reduzido para R$ 8,74/kg, uma 
redução de R$ 0,46/kg (5,0%).

6.7.2 Piscicultura Empresarial Otimizada Piau – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada matrinxã.
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6.7.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada 
é apresentado na Tabela 6.7.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e 
equipamentos para a implantação do projeto completo é de R$ 376.550,00. Os principais 
itens de investimento são a construção dos viveiros, incluindo o tanque berçário. Também 
foi considerado o investimento em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma 
taxa de uso de 60% para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação como na piscicultura 
familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 6.7.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada piau.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 339.000,00
Taxas ambientais/processo 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura engorda 60.000 5,00 300.000,00

Galpão 1 6.000,00 6.000,00

Rede antipássaros 4.000 1,50 6.000,00

Construção tanque berçário 3.000 8,00 24.000,00

VEÍCULOS 27.000,00
Veículo utilitário (60% piscicultura) 1 21.000,00 21.000,00

Moto 1 6.000,00 6.000,00

EQUIPAMENTOS 10.550,00
Roçadeira costal 1 1.700,00 1.700,00

Rede arrasto 50 m 1 3.500,00 3.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Carreta alimentação moto 1 3.000,00 3.000,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 376.550,00
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 9.091,67 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 15.639,59 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 401.281,26, conforme apresentado na 
Tabela 6.7.2.2 abaixo.

Tabela 6.7.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura empresarial 
otimizada piau.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 376.550,00

CUSTEIO INICIAL 9.091,67

CAPITAL DE GIRO 15.639,59

INVESTIMENTO TOTAL 401.281,26

Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial otimizada piau

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

6.7.2.1.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma produção 
anual de 20.790 kg de piau, com uma produtividade de 3,73 t./ha/ano quando se considera 
toda a área de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 2.703 kg de 
curimatã, obtida no cultivo em regime de policultivo com a piau.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 6.7.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 206.028,90 com a venda de 20.790 kg de piau e 2.703 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 141.868,73, o que representa 
um custo total por quilo de peixe produzido de R$ 6,82, quando se considera somente a 
quantidade de piau produzida. Este valor representa uma redução de R$ 0,62/kg (8,3%) no 
custo de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 122.716,29 e representa 83,9% do custo total 
(CT) de produção. A ração representa 52,4% do custo total, sendo a mão de obra (salários, 
encargos e alimentação) com 8,9%, o custo de transporte, com 7,5% e os alevinos de piau, com 
5,5% do custo total, os outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de 
venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 19.152,44 (13,1% do total) e o valor das 
despesas administrativas representa 2,6% do total.
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O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 83.312,61 (margem de 
40,4%) e uma margem líquida (ML) de R$ 64.160,17 (ML de 31,1%). Descontando da ML os R$ 
4.402,08 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de R$ 
59.758,09, o que representa uma margem de lucro de 29,0%.

Tabela 6.7.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada piau.

6.7.2.2 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fluxo de 
caixa financeiro, apresentado na Tabela 6.7.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Piau 20.790 kg 8,74 181.704,60   88,2%
Curimatã 2.703 kg 9,00 24.324,30     11,8%

RECEITA BRUTA TOTAL 206.028,90 100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 122.716,29 83,9%
Alevinos piau 21.000 un. 0,38 8.032,50 5,5%
Alevinos curimatã 3.003 un. 0,38 1.148,65 0,8%
40% PB 1,8 a 2,5 mm 1.869,54 kg 3,80 7.104,25 4,9%
36% PB 3 a 4 mm 3.739,08 kg 2,66 9.945,96 6,8%
32% PB 4 a 6 mm 5.608,62 kg 2,47 13.853,30 9,5%
28% PB 8 a 10 mm 26.173,57 kg 1,75 45.751,40 31,3%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 300,00 0,2%
Combustíveis/transporte 10.941,24 7,5%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 8,9%
Despesas administrativas 3.772,44 2,6%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 2.701,00 1,8%
Seguros 1.350,00 0,9%
Impostos, taxas e contribuições 4.738,66 3,2%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 83.312,61 40,4%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 141.868,73 97,0%
   Pró-labore e encargos 5.855,44 4,0%
   Depreciação 13.297,00 9,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 64.160,17 31,1%

CUSTO TOTAL (CT) 146.270,81 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 4.402,08 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 59.758,09 29,0%
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6.7.2.3 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a apresentar 
receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 36,3% (R$ 74.813,42 ao ano), 
se reduzindo a 20,3% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. Nos anos 5 e 10, 
devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita líquida cai, mas se 
mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas 
a necessidade de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os 
valores da ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

6.7.2.4 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 8,09 anos. Este prazo de 
retorno pode ser considerado mais alto que o desejado, mas dentro do limite da viabilidade 
econômica para a atividade de piscicultura. 

6.7.2.5 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 28,91% da receita projetada ou R$ 59.556,40. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

6.7.2.6 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
13,0%. Este valor é considerado relativamente bom, pois é relativamente superior à taxa de 
juros adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

6.7.2.7 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada piau

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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6.7.2.7.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 8,74/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado 
de -15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.050,10/tonelada). 
Estes dados são apresentados na Tabela 6.7.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, 
com o aumento do preço de venda do piau a TIR também se eleva, chegando a 16,2% com 
um preço de R$ 9,18/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,30/kg, reduz 
a TIR para 9,7%, ainda sufi cientemente acima da taxa de juros mínima (6%), para manter o 
projeto atrativo nestas condições.
Um aumento de 10% no preço médio da ração já reduz a TIR a 10,0%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo e indicando que nas condições analisadas o projeto ainda teria 
como suportar este aumento, mas já apresentaria limitações de viabilidade com um aumento 
de 15% no preço da ração.

Tabela 6.7.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,74 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.051,50 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Piau (R$/kg)
R$/t. 10,05 9,61 9,18 8,74 8,30 7,87

2.460,12 16,7% 13,6% 6,9% 3,2% -0,8% -5,4%
2.357,62 18,1% 15,0% 11,8% 8,5% 4,9% 1,1%
2.255,11 19,5% 16,5% 13,3% 10,0% 6,6% 2,8%
2.152,61 20,9% 17,9% 14,8% 11,5% 8,1% 4,5%
2.050,10 22,3% 19,3% 16,2% 13,0% 9,7% 6,2%
1.947,60 23,7% 20,7% 17,6% 14,5% 11,2% 7,8%
1.845,09 25,1% 22,1% 19,1% 15,9% 12,7% 9,4%
1.742,59 26,5% 23,5% 20,5% 17,4% 14,2% 10,9%

6.7.2.7.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 6.7.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade econômica do 
projeto suportaria uma piora na taxa de conversão alimentar de pouco mais de 10%, para 2,07:1,0.

Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 6.7.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,16 2,07 1,98 1,89 1,80 1,71 1,62 1,53

Índice
% Lucro 21,3% 23,2% 25,2% 27,1% 29,0% 30,9% 32,8% 34,8%

TIR 6,9% 8,5% 10,0% 11,5% 13,0% 14,5% 15,9% 17,4%

6.7.2.8 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada Piau

A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 6,3 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 

6.8 Conclusões sobre a produção de piau como espécie principal na regional

A Tabela 6.7.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 6.7.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes 
situações da piscicultura na região.

Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Empresarial 

Área (ha) 2,0 2,1 6,3
Taxa Conversão Alimentar 2,0:1 1,8:1 1,8:1
Produtividade total (t./ha/ano) 3,39 3,73 3,73
Custo produção (R$/kg) 8,25 7,44 6,82
Preço de venda (R$/kg) 9,20 9,20 8,74
Receita Bruta Anual (R$) 62.220,00 71.864,10 206.028,90
Lucro Anual (R$) 11.166,63 18.721,71 59.758,09
Lucratividade (%) 17,9 26,1 29,0
Ponto Equilíbrio (%) 36,48 30,31 28,91
Prazo retorno investimento (anos) 12,07 7,97 8,09
Taxa Interna de Retorno (%) 5,3 12,2 13,0
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Não Sim Sim

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5%
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR > 8,0% na condição esperada), mas variações de 
preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa

Apesar dos três EVTEs para a produção de piau considerados no presente capítulo 
apresentarem resultados economicamente positivos (presença de lucro) no cultivo desta 
espécie, na análise da piscicultura atualmente praticada nas condições consideradas típicas 
da região, o empreendimento não foi considerado economicamente atrativo principalmente 
pela baixa taxa interna de retorno (TIR) do investimento. Para continuarem na atividade, os 
piscicultores da região que operam dentro desses parâmetros precisam melhorar principalmente 
os seus resultados técnicos, uma vez que os resultados demonstram que não é necessário 
aumentar signifi cativamente a escala de produção para obter resultados economicamente 
interessantes, garantindo a continuidade da piscicultura familiar, aumentando a lucratividade 
e o retorno econômico do seu capital investido.
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos. 



421Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

7 RESULTADOS DOS EVTEs – REGIONAL DE TARAUACÁ-ENVIRA

O presente EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de tambaqui, em consórcio 
com curimatã, sistema de produção típico e mais comum na região. Para todas as análises 
(Pisciculturas Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada uma proporção 
de aproximadamente 92,8% de tambaqui e 7,2% de curimatã no momento da despesca, que em 
todos os casos foram realizados quando o tambaqui atinge 3,0 kg de peso médio

7.1 Piscicultura Atual 

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de piscicultura 
típica da região, assim como nas condições econômicas presentes no momento de coleta dos 
dados a campo, realizado pela empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

7.1.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

7.1.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 1,0 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 2 viveiros de 0,5 ha. Não foram consideradas instalações 
adicionais, dado o pequeno porte e simplicidade dos empreendimentos padrão da região. 

7.1.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em uma fase, com os alevinos sendo estocados diretamente 
nos viveiros de engorda. Alevinos são comprados com aproximadamente 1 g e levados no 
mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 3,0 kg. A taxa de sobrevivência média 
adotada no estudo foi de 40%, a partir dos alevinos.
O período de cultivo reportado foi de 540 dias, de modo que a piscicultura não despesca todos 
os anos. Para a elaboração do demonstrativo de resultados anual foi adotada a produção 
média de 5 anos após a implantação da piscicultura.

7.1.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de tambaqui de 3-4 cm por um preço 
de R$ 300,00/milheiro. A quantidade de alevinos a ser comprada anualmente é de 1.080 
alevinos para obter a produção considerada.

RESULTADOS DOS EVTES
REGIONAL DE TARAUACÁ-ENVIRA7
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7.1.1.4 Ração

No presente EVTE foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas 
da região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao 
longo do cultivo, composta de ração 36% PB 3-4 mm (10,0% do volume), ração 32% PB 4 a 
6 mm (15,0% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm (75% do volume). Para a piscicultura 
considerada, são necessários 2.166,24 kg de ração ao ano, considerando uma taxa de 
conversão alimentar média de 2,0:1.

7.1.1.5 Produção espécie principal

A produção de tambaqui com peso médio de 3,0 kg em 1,0 ha de piscicultura foi de 1.080 kg ao 
ano, trabalhando com uma produtividade média de 1.080 kg/ha/ano para a espécie principal. 

1.1.1.1 Consórcio com curimatã

Foi considerado que a piscicultura estoca o curimatã em consórcio na produção junto 
com a espécie principal e que a produção do curimatã atinge aproximadamente 12,6% 
da produção total da piscicultura em termos de volume. O curimatã é estocado com um 
tamanho de 4 a 5 cm, sendo comprado por um valor de R$ 300,00 por milheiro. A taxa de 
sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi de 35% até se atingir o peso de 
mercado de 0,5 kg. A biomassa total de curimatã produzida por ciclo é de 156 kg, sendo 
vendida a um preço de R$ 10,00/kg.

7.1.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual estão apresentados 
na Tabela 7.1.1.1 abaixo. 

1.1.1.1 * 7.1.1.5.1

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 7.1.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 40%
Peso de mercado 3,0
Ciclos/ano fase engorda 0,67
Produção anual t./ha engorda 1,08
Taxa de conversão alimentar 2,0:1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

7.1.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,0 ha, toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 15% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) e 
parte em atividades administrativas (60%).  
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua execução, 
gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do pró-labore. Os 
encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.

7.1.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua realização, 
também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado.

7.1.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 100% da produção é vendida para atravessadores que buscam o peixe 
na propriedade. O valor de venda adotado para o atravessador foi de R$ 8,00/kg, enquanto 
a venda direta foi contabilizada a R$ 10,00/kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.

7.1.2 Piscicultura Atual - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

Plano de Desenvolvimento da 
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7.1.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 7.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações para a implantação do projeto completo é de R$ 50.000,00, 
sendo que o único custo de investimento computado na análise foi a própria construção dos 
viveiros. Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 7.1.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 50.000,00
Construção piscicultura 10.000 5,00 50.000,00

VEÍCULOS 0,00

EQUIPAMENTOS 0,00

VALOR TOTAL 50.000,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 5.008,60 em capital para o custeio inicial 
da produção de peixes e R$ 619,67 na forma de capital de giro da atividade até que a produção 
da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o investimento ser 
iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário para a construção 
e operação da piscicultura é de R$ 55.628,28, conforme apresentado na Tabela 7.1.2.2 abaixo.

Tabela 7.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 50.000,00
CUSTEIO INICIAL 5.008,60
CAPITAL DE GIRO 619,67
INVESTIMENTO TOTAL 55.628,28

Piscicultura do Acre 2020
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7.1.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

7.1.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 1.080 kg 
de tambaqui, com uma produtividade de 1,08 t./ha/ano quando se considera toda a área de 
cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 156 kg de curimatã, obtida 
em regime de policultivo com a tambaqui.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 7.1.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita bruta 
anual de R$ 10.200,00 com a venda de 1.080 kg de tambaqui e 156 kg de curimatã.
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 12.106,86. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 11,21, quando se considera 
somente a quantidade de tambaqui produzida.
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 7.348,01 e representam 59,1% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma efi ciência produtiva baixa. A ração representa 40,8% do custo 
total, sendo as despesas administrativas com 8,7%, outro custo variável mais signifi cativo. 
Não foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que toda produção 
seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 4.758,84 (38,3% do CT) e o valor das 
despesas administrativas R$ 1.077,84 (8,7% do CT).
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 2.851,89 (MB de 
28,0%), uma margem líquida (ML) de R$ -1.906,86 (ML de -18,7%). Descontando da ML os 
R$ 318,57 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ -2.225,43, o que representa uma margem de lucro de -21,8%.

425Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 7.1.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual.

7.1.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fluxo de 
caixa financeiro, apresentado na Tabela 7.1.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Tambaqui 1.080 kg 8,00 8.640,00    84,7%
Curimatã 156 kg 10,00 1.560,00    15,3%

RECEITA BRUTA TOTAL 10.200,00 100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 7.348,01 59,1%
Alevinos tambaqui 1.200 un. 0,30 360,00 2,9%
Alevinos curimatã 1.189 un. 0,30 356,57 2,9%
36% PB 3 a 4 mm 216,62 kg 3,00 649,87 5,2%
32% PB 4 a 6 mm 324,94 kg 2,60 844,83 6,8%
28% PB 8 a 10 mm 1.624,68 kg 2,20 3.574,30 28,8%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 0,00 0,0%
Combustíveis/transporte 0,00 0,0%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 1.077,84 8,7%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 250,00 2,0%
Seguros 0,00 0,0%
Impostos, taxas e contribuições 234,60 1,9%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 2.851,99 28,0%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 12.106,86 97,4%
   Pró-labore e encargos 3.758,84 30,3%
   Depreciação 1.000,00 8,0%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) -1.906,86 -18,7%

CUSTO TOTAL (CT) 12.425,43 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 318,57 2,6%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) -2.225,43 -21,8%
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7.1.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que o projeto apresenta resultados positivos apenas nos 
anos em que há despesca, o que ocorre em dois anos a cada três. Mas, o valor das receitas 
não é sufi ciente para fazer com que o acumulado dos resultados anuais se torne positivo. Na 
análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade de 
reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da ML 
são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

7.1.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento não retorna o capital investido pelo piscicultor no prazo analisado.

7.1.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado apenas com um valor acima da receita anual projetada 
(120,54%), o que indica que não é possível atingir o equilíbrio dentro das condições analisadas.

7.1.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) não foi possível de ser calculada com os números de 10 
anos do projeto, indicando que o capital não retorna para o investidor e que o projeto não é 
economicamente viável.

7.1.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura atual

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

7.1.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se uma 
variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de venda 
adotado no EVTE (R$ 8,00/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de -15% a + 20% 
em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.340,00/t.). Estes dados são apresentados 
na Tabela 7.1.2.5. Pode-se verifi car que em todas as condições analisadas a TIR não pode ser 
calculada, indicando que mesmo com uma redução de 10% no preço da ração e subindo 15% o 
preço de venda do tambaqui, o empreendimento ainda não alcança viabilidade econômica.
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Tabela 7.1.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,00 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.340,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Tambaqui 
R$/Ton. 9,20 8,80 8,40 8,00 7,60 7,20
2.808,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.691,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.574,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.457,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.340,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.223,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
2.106,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável
1.989,00 inviável inviável inviável inviável inviável inviável

7.1.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 7.1.2.6. 
Assim como no item anterior, em todas as situações de melhoria da taxa de conversão 
alimentar (até 15%), o empreendimento continuou apresentado lucratividade negativa e 
não sendo possível calcular a TIR.

Tabela 7.1.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70

Índice
ML -32,1% -29,5% -26,9% -24,4% -21,8% -19,3% -16,7% -14,1%
TIR inviável inviável inviável inviável inviável inviável inviável inviável

7.1.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual

A piscicultura para a criação do tambaqui, em consórcio com o curimatã, como vem sendo 
atualmente explorada na região de Tarauacá-Envira, conforme indicado nos resultados 
obtidos neste EVTE, apresenta um resultado anual negativo, incapaz de remunerar o capital 
e o tempo investido pelo proprietário no projeto. O principal ponto afetando a rentabilidade é a 
baixa produtividade da piscicultura. Os produtores que ainda se encontram produzindo nestas 
condições estão provavelmente avaliando o projeto pela margem bruta, ainda positiva, que 
possui, mas não estão contabilizando os custos com pró-labore e depreciação das instalações, 
o que indica que no médio prazo estas pisciculturas tendem a serem desativadas, caso o 
sistema de manejo não se modifi que de modo signifi cativo, pois nem nos melhores cenários 
da análise de sensibilidade o projeto se mostrou viável no médio prazo. 
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7.2 Piscicultura Familiar Otimizada

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.

7.2.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

7.2.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computado um investimento adicional na 
construção de 2.500 m2 de viveiros berçário de com cobertura com tela antipássaros do berçário 
para a melhoria dos resultados de sobrevivência da piscicultura. Foi considerado que a piscicultura 
passaria a dispor de 30% de um pequeno galpão para a guarda de ração. Também foi considerada 
a aquisição de uma rede de arrasto, um oxímetro, um kit de qualidade de água e alguns apetrechos 
diversos, como uma balança.

7.2.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção passa a ser realizado em duas fases, com alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g, passando pelo viveiro de alevinagem (berçário) e transferidos para os 
viveiros de engorda até o peso de mercado, assumido como 3,0 kg. Desta forma, mesmo com 
o objetivo de despescar um peixe de 3,0 kg, é possível que a piscicultura passe a ter ciclos 
anuais de produção/despesca. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi elevada 
para 80%, a partir dos alevinos comprados. 

7.2.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de tambaqui de 4 a 5 cm por um preço de R$ 
300,00/milheiro. A quantidade anual de alevinos necessária é de 2.000 alevinos, pois a capacidade de 
produção foi elevada em 10%, tendo o número sido arredondado para o milhar.

7.2.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a uma 
melhora na taxa de conversão alimentar para 1,70:1,0. Com isso, a quantidade total de ração 
necessária foi de 7.747,52 kg/ano.

1.1.1.1 * 7.2.1.5.1
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7.2.1.5 Produção espécie principal

A produção de tambaqui foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização do 
investimento e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a produção 
anual passou para 4.559 kg.

1.1.1.2    Consórcio com curimatã

A taxa de sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi elevada para 70% até se 
atingir o peso de mercado de 1,0 kg. A biomassa de curimatã produzida por ciclo, assim como 
a da espécie principal, foi aumentada em 10%, passando para 659 kg/ano, sendo vendida a 
um preço de R$ 10,00/kg.

7.2.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada 
estão apresentados na Tabela 7.2.1.1 abaixo. 

Tabela 7.2.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – 
Situação Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 80%
Peso de mercado tambaqui 3,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,17
Taxa de conversão alimentar 1,70:1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

7.2.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,1 ha otimizada foi assumido um aumento de 33,3% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 20% do seu tempo útil.

7.2.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 33,3% em relação à situação atual.

1.1.1.1 * 7.2.1.5.1
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7.2.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual. 

7.2.2 Piscicultura Familiar Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.

7.2.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 7.2.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 83.530,00. Este valor é 69,1% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior (Situação Atual). Os principais itens 
de investimento são a construção dos viveiros, e a cobertura do tanque berçário. Não foi 
considerado investimento em veículos. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 7.2.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 77.900,00
Construção piscicultura 10.000 5,00 50.000,00

Galpão (30% piscicultura) 1 2.400,00 2.400,00

Construção berçário 3.000 8,00 21.000,00

Rede antipássaros 3.000 1,50 4.500,00

VEÍCULOS 0,00
EQUIPAMENTOS 5.630,00
Roçadeira costal (30% piscicultura) 1                    

780,00 
                           

780,00 
Rede arrasto 50 m 1                 

3.500,00 
                        

2.500,00 
Oxímetro + kit análise 1                 

2.000,00 
                        

2.000,00 
Apetrechos diversos 1                    

200,00 
                           

200,00 
Balança 1                    

150,00 
                           

150,00 
VALOR TOTAL 83.530,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 6.361,51 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 3.241,31 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 93.132,82, conforme apresentado na 
Tabela 7.2.2.2 abaixo.

Tabela 7.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 87.530,00

CUSTEIO INICIAL 6.361,51

CAPITAL DE GIRO 3.241,31

INVESTIMENTO TOTAL 93.132,82

Plano de Desenvolvimento da 

Tabela 7.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS

CUSTEIO INICIAL

CAPITAL DE GIRO

INVESTIMENTO TOTAL
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7.2.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

7.2.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 4.559 kg 
de tambaqui, com uma produtividade de 4,17 t./ha/ano quando se considera toda a área de 
cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 659 kg de curimatã, obtida 
no cultivo em regime de policultivo com o tambaqui.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 7.2.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 43.056,14 com a venda de 4.559 kg de tambaqui e 659 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 27.120,48. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 5,95, quando se considera 
somente a quantidade de tambaqui produzida. Este valor é R$ 5,26/kg (46,9%) abaixo do 
custo de produção por quilo da espécie principal na situação da piscicultura atual, economia 
obtida principalmente devido ao aumento do volume de produção, diluindo o COT.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 19.322,84 e representam 69,0% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma maior efi ciência produtiva em relação à situação anterior. 
A ração representa 64,7% do custo total, sendo que as despesas administrativas (5,1%) 
e os impostos, taxas e contribuições (3,5%) são os outros custos mais signifi cativos. Não 
foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria 
comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 7.797,64 (27,8% do total) e as despesas 
administrativas representam 5,1% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 23.733,30 (margem de 
55,1%) e uma margem líquida (ML) de R$ 15.935,66 (ML de 37,0%). Descontando da ML os 
R$ 890,09 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 15.045,57 o que representa uma margem de lucro de 34,9%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Tambaqui 4.559 kg 8,00 36.471,08   84,7%
Curimatã 659 kg 10,00 6.585,06    15,3%

RECEITA BRUTA TOTAL 43.056,14 100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 19.322,84 69,0%
Alevinos tambaqui 2.000 un. 0,30 600,00 2,1%
Alevinos curimatã 941 un. 0,30 282,22 1,0%
36% PB 3 a 4 mm 774,75 kg 3,00 2.324,26 8,3%
32% PB 4 a 6 mm 1.162,13 kg 2,60 3.021,53 10,8%
28% PB 8 a 10 mm 5.810,64 kg 2,20 12.783,41 45,6%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 90,00 0,3%
Combustíveis/transporte 221,42 0,8%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 1.437,12 5,1%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 502,10 1,8%
Seguros 0,00 0,0%
Impostos, taxas e contribuições 990,29 3,5%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 23.733,30 55,1%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 27.120,48 96,8%
   Pró-labore e encargos 4.310,84 15,4%
   Depreciação 3.486,80 12,4%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 15.935,66 37,0%

CUSTO TOTAL (CT) 28.010,58 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 890,09 3,2%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 15.045,57 34,9%

Tabela 7.2.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada.

7.2.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na Tabela 7.2.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 
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7.2.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a apresentar 
receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 38,4% (R$ 16.523,09 ao 
ano), se reduzindo a 15,2% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. Na análise do 
fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento 
para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da ML são diferentes do 
apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

7.2.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,38 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

7.2.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 30,51% da receita projetada ou R$ 13.135,20. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

7.2.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 10,2%. 
Este valor é considerado como razoavelmente bom, pois é relativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano, tornando o projeto atrativo. 

7.2.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-fi nanceira 
se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e insumos e dos 
principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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7.2.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se uma 
variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de venda 
adotado no EVTE (R$ 8,00/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de -15% 
a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.340,00/tonelada). Esses dados 
são apresentados na Tabela 7.2.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o aumento 
do preço de venda do tambaqui a TIR também se eleva, chegando a 12,8% com um preço 
de R$ 8,40/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta condição o 
investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 7,60/kg, reduz a TIR 
para 7,4%, tornando o investimento signifi cativamente menos atrativo.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 8,8%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. Nesta condição o empreendimento já se mostra menos atrativo, mas 
ainda acima da taxa de juros considerada de 6,0%.

Tabela 7.2.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,00 e preço médio de compra de ração de R$ 
2.340,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Tambaqui 
R$/Ton. 9,20 8,80 8,40 8,00 7,60 7,20
2.808,00 12,4% 9,9% 4,2% 1,0% -2,5% -6,6%
2.691,00 13,8% 11,2% 8,6% 5,8% 2,7% -0,6%
2.574,00 15,1% 12,6% 10,0% 7,3% 4,4% 1,2%
2.457,00 16,4% 14,0% 11,4% 8,8% 5,9% 2,9%
2.340,00 17,7% 15,3% 12,8% 10,2% 7,4% 4,5%
2.223,00 18,9% 16,6% 14,1% 11,6% 8,9% 6,1%
2.106,00 20,2% 17,9% 15,5% 13,0% 10,4% 7,6%
1.989,00 21,4% 19,1% 16,8% 14,3% 11,8% 9,1%

7.2.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 7.2.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para as condições analisadas 
o empreendimento já reduz signifi cativamente a sua atratividade com um aumento da taxa de 
conversão alimentar de 5% (1,79: 1), apesar de ainda manter a lucratividade.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 7.2.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,04 1,96 1,87 1,79 1,70 1,62 1,53 1,45

Índice
% Lucro 26,2% 28,4% 30,6% 32,8% 34,9% 37,1% 39,3% 41,5%

TIR 4,2% 5,8% 7,3% 8,8% 10,2% 11,6% 13,0% 14,3%

7.2.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada

A premissa para se fazer um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura típica 
encontrada na região, apenas acrescentando 0,25 ha de berçários, mas operando de forma 
otimizada, com uma melhor gestão técnica, foi demonstrar o efeito econômico e benefícios 
advindos, mesmo que o investimento inicial seja signifi cativamente superior, 67,1% neste 
caso. Para que então os piscicultores que atualmente estão produzindo dentro das condições 
atuais típicas na região de Tarauacá consigam melhorar a rentabilidade da sua piscicultura, 
é possível que seja necessário aumentar a área de produção, em especial caso outros 
investimentos estejam previstos. O aumento da área de produção de 1,0 ha para 1,25 ha 
nas mesmas condições de produção da piscicultura familiar otimizada, trouxe signifi cativos 
avanços na viabilidade do empreendimento. 

7.3 Piscicultura Empresarial Otimizada

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada, com porte signifi cativamente superior à 
piscicultura familiar típica da região foi elaborado para avaliar o impacto do porte da piscicultura na 
sua viabilidade técnica e econômica. No presente estudo foram mantidos os índices zootécnicos 
de produção da piscicultura familiar otimizada, de modo que a piscicultura empresarial otimizada 
considerada opera dentro de uma boa gestão técnica. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.
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7.3.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

7.3.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda de 
5,75 ha, sendo 2.500 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. Adicionalmente, 
foi considerado o uso de 70% de um galpão para o armazenamento de ração. Uma moto com 
carreta para distribuição da ração passou a ser pago pela piscicultura nesta análise.

7.3.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos viveiros 
de engorda até o peso de mercado, assumido como 3,0 kg. A taxa de sobrevivência média 
adotada no estudo foi mantida em 85%, a partir dos alevinos comprados. 

7.3.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos 
de tambaqui, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de tambaqui 
de 4 a 5 cm foram adquiridos por um preço de R$ 260,00/milheiro. A quantidade de 
alevinos foi arredondada para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 
9.000 alevinos.

7.3.1.4 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (35.638,60 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,70:1,0.

7.3.1.5 Produção espécie principal

A produção de tambaqui por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas 
devido à maior área de produção, a produção anual foi de 20.971 kg.

1.1.1.1 * 7.3.1.5.1
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1.1.1.3      Consórcio com curimatã

Foram mantidos os parâmetros do consórcio com o curimatã (70% sobrevivência, peso de 
mercado de 1,0 kg), mas devido à maior área a biomassa de curimatã produzida por ciclo passou 
para 3.029 kg/ano, sendo vendida a um preço de R$ 10,00/kg. O valor de compra dos alevinos 
de curimatã foi reduzido em 15% devido à maior escala de compra da piscicultura empresarial 
otimizada (R$ 260,00/mil).

7.3.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
estão apresentados na Tabela 7.3.1.1 abaixo. 

Tabela 7.3.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 80%
Peso de mercado 3,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,17
Taxa de conversão alimentar 1,70 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

7.3.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 5,75 ha foi assumido um aumento de 25% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo 
útil. Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário 
mínimo/mês, trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

7.3.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 25% em relação à situação atual.

1.1.1.1 * 7.3.1.5.1
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7.3.1.9 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda da 
produção de tambaqui na piscicultura empresarial otimizada foi reduzido para R$ 6,84/kg, 
uma redução de R$ 0,36/kg (5,0%).

7.3.2 Piscicultura Empresarial Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada.

7.3.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada é 
apresentado na Tabela 7.3.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos 
para a implantação do projeto completo é de R$ 337.800,00. Os principais itens de investimento 
são a construção dos viveiros, incluindo os tanques berçário. Também foi considerado o 
investimento em uma moto. Como a piscicultura ultrapassou 5,0 ha, um valor de R$ 3.000,00 
foi alocado para os custos do licenciamento ambiental.
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação de equipamentos, como 
na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.
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Tabela 7.3.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 322.350,00
Taxas ambientais/processo Licenciamento 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura 50.000 5,00 250.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 5.600,00 5.600,00

Construção berçário 7.500 7,00 52.500,00

Rede antipássaros 7.500 1,50 11.250,00

VEÍCULOS 5.000,00
Moto 1,00 5.000,00 5.000,00

EQUIPAMENTOS 10.450,00
Roçadeira costal 1                 

2.600,00 
2.600

Rede arrasto 50 m 1                 
2.500,00 

2.500

Oxímetro + kit análise 1                 
2.000,00 

2.000

Apetrechos diversos 1                    
200,00 

200

Balança 1                    
150,00 

150

Carreta alimentação moto 1                 
3.000,00 

3.000

VALOR TOTAL 337.800,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 24.632,34 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 10.460,11 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 372.892,45, conforme apresentado na 
Tabela 7.3.2.2 abaixo.
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Tabela 7.3.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 337.800,00

CUSTEIO INICIAL 24.632,34

CAPITAL DE GIRO 10.460,11

INVESTIMENTO TOTAL 372.892,45

7.3.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial 
otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

7.3.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma 
produção anual de 20.971 kg de tambaqui, com uma produtividade de 4,17 t./ha/ano quando 
se considera toda a área de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual 
de 3.029 kg de curimatã, obtida no cultivo em regime de policultivo com a tambaqui.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 7.3.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 189.669,90 com a venda de 20.971 kg de tambaqui e 3.029 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 124.810,51, o que representa 
um custo total por quilo de peixe produzido de R$ 5,95, quando se considera somente a 
quantidade de tambaqui produzida. Este valor é igual ao custo de produção por quilo da 
espécie principal obtido na análise da piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 109.009,06 e representa 84,7% do custo total (CT) 
de produção. A ração representa 61,5% do custo total, sendo a mão de obra (salários, encargos 
e alimentação) com 10,2% e os impostos, taxas e contribuições, com 3,4% do custo total, os 
outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que foi 
assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 15.801,45 (12,3% do total) e o valor das 
despesas administrativas representa 1,4% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 80.660,84 (margem 
de 42,5%) e uma margem líquida (ML) de R$ 64.859,39 (ML de 34,2%). Descontando da ML 
os R$ 3.911,98 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 60.947,41, o que representa uma margem de lucro de 32,1%.
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Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Tambaqui 20.971 kg 7,60 159.378,64   84,0%
Curimatã 3.029 kg 10,00 30.291,26     16,0%

RECEITA BRUTA TOTAL 189.669,90 100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 109.009,06 84,7%
Alevinos tambaqui 9.000 un. 0,26 2.295,00 1,8%
Alevinos curimatã 4.327 un. 0,26 1.103,47 0,9%
36% PB 3 a 4 mm 3.563,86 kg 2,85 10.157,00 7,9%
32% PB 4 a 6 mm 5.345,79 kg 2,47 13.204,10 10,3%
28% PB 8 a 10 mm 26.728,95 kg 2,09 55.863,51 43,4%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 450,00 0,3%
Combustíveis/transporte 4.494,53 3,5%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 10,2%
Despesas administrativas 1.796,40 1,4%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 1.955,75 1,5%
Seguros 250,00 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 4.362,41 3,4%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 80.660,84 42,5%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 124.810,51 97,0%
   Pró-labore e encargos 4.861,74 3,8%
   Depreciação 10.939,71 8,5%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 64.859,39 34,2%

CUSTO TOTAL (CT) 128.722,50 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 3.911,98 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 60.947,41 32,1%

Tabela 7.3.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada.

7.3.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na Tabela 7.3.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 
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7.3.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 38,5% (R$ 
72.985,95 ao ano), se reduzindo a 27,1% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de 
depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos 
anos, de forma que os valores da ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

7.3.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,28 anos. Este prazo de 
retorno pode ser considerado razoável, dentro do limite da viabilidade econômica para a 
atividade de piscicultura. 

7.3.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 25,76% da receita projetada ou R$ 48.862,01. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

7.3.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
13,4%. Este valor é considerado bom, pois é signifi cativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano e torna o investimento atrativo. 

7.3.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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7.3.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 7,60/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.223,00tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 7.3.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda do tambaqui a TIR também se eleva, chegando a 16,0% com 
um preço de R$ 7,98/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 7,22/kg, reduz a 
TIR para 10,6%, estando nesta condição dentro da margem de viabilidade do empreendimento, 
que passa a ser menos atrativo na condição de uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 11,9%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se atrativo até um aumento máximo no 
preço médio da ração de aproximadamente 10%.

Tabela 7.3.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 7,60 e preço médio de compra de ração de R$ 
2.223,00 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Tambaqui 
R$/Ton. 8,74 8,36 7,98 7,60 7,22 6,84
2.667,60 15,6% 13,0% 7,4% 4,3% 0,9% -3,0%
2.556,45 17,0% 14,4% 11,7% 8,9% 5,9% 2,7%
2.445,30 18,3% 15,8% 13,2% 10,4% 7,5% 4,4%
2.334,15 19,7% 17,2% 14,6% 11,9% 9,1% 6,1%
2.223,00 21,0% 18,5% 16,0% 13,4% 10,6% 7,7%
2.111,85 22,3% 19,9% 17,4% 14,8% 12,1% 9,3%
2.000,70 23,6% 21,2% 18,7% 16,2% 13,6% 10,8%
1.889,55 24,9% 22,5% 20,1% 17,6% 15,0% 12,3%

7.3.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 7.3.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade econômica do 
projeto manteria a sua atratividade com uma piora na taxa de conversão alimentar de cerca de 
10%, pouco acima de 1,87:1,0.

10,4% 7,5% 4,4%
11,9% 9,1% 6,1%
13,4% 10,6% 7,7%
14,8% 12,1% 9,3%
16,2% 13,6% 10,8%
17,6% 15,0% 12,3%

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 7.3.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade econômica do 
projeto manteria a sua atratividade com uma piora na taxa de conversão alimentar de cerca de 
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Tabela 7.3.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,04 1,96 1,87 1,79 1,70 1,62 1,53 1,45

Índice
% Lucro 23,5% 25,7% 27,8% 30,0% 32,1% 34,3% 36,5% 38,6%

TIR 7,4% 8,9% 10,4% 11,9% 13,4% 14,8% 16,2% 17,6%

7.3.2.9 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada

A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 5,75 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 

449Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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7.4 Conclusões sobre a regional

A Tabela 7.3.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.

Tabela 7.3.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes situações 
da piscicultura na regional de Tarauacá-Envira.

Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Empresarial

Área (ha) 1,0 1,25 5,75
Taxa Conversão Alimentar 2,0 : 1 1,7 : 1 1,7 : 1
Produtividade total (t./ha/ano) 2,06 4,17 4,17
Custo produção (R$/kg) 11,21 5,95 5,95
Preço de venda (R$/kg) 8,00 8,00 7,60
Receita Bruta Anual (R$) 10.200,00 44.778,39 189.669,90
Lucro Anual (R$) -2.225,43 15.045,57 60.947,41
Lucratividade (%) -21,8 34,9 32,1
Ponto Equilíbrio (%) 120,54 30,51 25,76
Prazo retorno investimento (anos) - 7,38 7,28
Taxa Interna de Retorno (%) - 10,2 13,4
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Não - Sim Sim +

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo)
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de 

preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não - : Não e viável no curto prazo, lucratividade negativa

O EVTE da produção de tambaqui na região de Tarauacá-Envira na situação da piscicultura 
familiar atual, com uma área de produção de 1,0 ha e sem o uso de berçários, mostrou-se 
inviável economicamente dada a baixa produtividade obtida. O EVTE da situação familiar 
otimizada, onde foi considerada uma boa gestão técnica da piscicultura e um aumento de 
0,25 ha na área de produção demonstrou que nestas condições o empreendimento familiar 
já passa a ser atrativo, remunerando o capital e o tempo do proprietário. Desta forma é 
fundamental que os produtores invistam o mínimo na estruturação das suas propriedades e 
na sua própria capacitação, permitindo que operem dentro dos parâmetros considerados no 
EVTE da piscicultura familiar otimizada, preferencialmente aumento o que for possível em 
termos de área útil de produção (espelho d´água) das pisciculturas, de modo a justifi car as 
melhorias e capacitação técnica dos produtores.
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos.
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8 RESULTADOS DOS EVTEs – REGIONAL DO PURUS

O presente EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de pirapitinga, em regime 
de monocultura, sistema de produção típico e mais comum na região. Para todas as análises 
(Pisciculturas Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada que o 
momento da despesca ocorre quando a pirapitinga atinge 2,0 kg de peso médio.

8.1 Piscicultura Atual 

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de piscicultura 
típica da região, assim como nas condições econômicas presentes no momento de coleta dos 
dados a campo, realizado pela empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

8.1.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

8.1.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 1,05 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 2 viveiros de 0,50 ha e um viveiro berçário de 0,05 ha. Foi assumido 
um custo de construção de R$ 5,00/m2 para os viveiros no investimento da piscicultura. 
Em termos de instalações adicionais, foi considerado que a piscicultura utilizaria 30% do espaço 
de um galpão de pequeno porte, utilizado para a guarda de rações e equipamentos básicos. 
Uma moto também foi incluída na análise, com a piscicultura utilizando este veículo 
em 30% do tempo. 

8.1.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em duas fases, com os alevinos sendo estocados no viveiro 
berçário e depois transferidos para os viveiros de engorda. Alevinos são comprados com 
aproximadamente 1 g e levados no mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 
2,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi de 77%, a partir dos alevinos.
O período de cultivo utilizado no estudo foi de 360 dias, sendo adotado que a piscicultura tem 
capacidade para fazer apenas um ciclo de engorda por ano.

8.1.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 3-4 cm por um preço de 
R$ 300,00/milheiro. A quantidade de alevinos a ser comprada anualmente é de 3.000 alevinos 
para obter a produção considerada.

RESULTADOS DOS EVTES
REGIONAL DO PURUS8
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8.1.1.4 Ração

No presente EVTE foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas 
da região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao 
longo do cultivo, composta de ração 36% PB 3-4 mm (24% do volume), ração 32% PB 4 a 
6 mm (19% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm (57% do volume). Para a piscicultura 
considerada, são necessários 8.349,62 kg de ração ao ano, considerando uma taxa de 
conversão alimentar média de 1,82:1

8.1.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga com peso médio de 2,0 kg nos 1,1 ha da piscicultura foi de 
4.590 kg ao ano, trabalhando com uma produtividade média de 4.371 kg/ha para a 
espécie principal quando considerada toda a área da piscicultura (4.590 kg/ha quando 
considerado somente a fase de engorda). 

8.1.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual estão apresentados 
na Tabela 8.1.1.1 abaixo. 

Tabela 8.1.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 77%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,37
Taxa de conversão alimentar 1,82 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

8.1.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,05 ha toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 15% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) 
e parte em atividades administrativas (60%).  
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua execução, 
gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do pró-labore. Os 
encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.
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8.1.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado.

8.1.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 100% da produção seria comercializada para consumidores na própria 
propriedade rural. O valor de venda adotada para a venda direta foi contabilizado a R$ 9,00/
kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.

8.1.2 Piscicultura Atual - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

8.1.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 8.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 59,250,00. Os principais itens de investimento são a construção dos viveiros, 
30% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, além 
de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em uma moto, 
para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

453Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 8.1.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 57.000,00
Construção piscicultura 10.500 5,00 52.500,00

Galpão (30% piscicultura) 1 4.500,00 4.500,00

VEÍCULOS 1.500,00
Moto (30% piscicultura) 1 1.500,00 1.500,00

EQUIPAMENTOS 780,00
Roçadeira costal (30% piscicultura) 1 780,00 780,00

VALOR TOTAL 59.280,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 12.044,36 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 3.101,03 na forma de capital de giro da atividade até 
que a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês 
após o investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total 
necessário para a construção e operação da piscicultura é de R$ 74.425,39, conforme 
apresentado na Tabela 8.1.2.2 abaixo.

Tabela 8.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 59.280,00

CUSTEIO INICIAL 12.044,36

CAPITAL DE GIRO 3.101,03

INVESTIMENTO TOTAL 59.280,00

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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8.1.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

8.1.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 4.590 kg de 
pirapitinga, com uma produtividade de 4,37 t./ha/ano quando se considera toda a área de cultivo.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 8.1.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita bruta 
anual de R$ 41.310,00 com a venda de 4.590 kg de pirapitinga. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 29.849,27. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 6,31, quando se considera 
somente a quantidade de pirapitinga produzida.
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 23.247,22 e representam 77,9% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 60,1% do 
custo total, sendo as despesas administrativas (5,4%) e o custo de transporte (4,6%) outros 
custos variáveis mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma vez 
que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 5.693,82 (19,1% do CT) e o valor das 
despesas administrativas R$ 1.616,76 (5,4% do CT).
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 18.062,78 (MB de 
43,7%), uma margem líquida (ML) de R$ 12.368,96 (ML de 29,9%). Descontando da ML os 
R$ 908,23 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 11.460,73, o que representa uma margem de lucro de 27,7%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 8.1.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual.

8.1.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na Tabela 8.1.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 4.590 kg 9,00 41.310,00   100,0%

RECEITA BRUTA TOTAL 41.310,00  100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 23.247,22 77,9%
Alevinos pirapitinga 3.000 un. 0,30 900,00 3,0%
36% PB 3 a 4 mm 2.007,60 kg 2,80 5.621,29 18,8%
32% PB 4 a 6 mm 1.585,50 kg 2,12 3.361,27 11,3%
28% PB 8 a 10 mm 4.756,51 kg 1,88 8.942,25 30,0%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 60,00 0,2%
Combustíveis/transporte 1.374,93 4,6%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 1.616,76 5,4%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 345,60 1,2%
Seguros 75,00 0,3%
Impostos, taxas e contribuições 950,13 3,2%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 18.062,78 43,7%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 28.941,04 97,0%
   Pró-labore e encargos 4.174,02 14,0%
   Depreciação 1.519,80 5,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 12.368,96 29,9%

CUSTO TOTAL (CT) 29.849,27 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 908,23 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 11.460,73 27,7%
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8.1.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida (ML) de caixa de 33,6% (R$ 
13.888,76 ao ano), se reduzindo a 29,6% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

8.1.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 6,52 anos. Este prazo de 
retorno pode ser aceitável, dentro do limite para obter viabilidade econômica. Nos anos 5 e 
10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita líquida cai, 
mas se mantem positiva.

8.1.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 34,02% da receita projetada ou R$ 14.054,07. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

8.1.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
14,6%. Este valor é considerado como bom, sendo signifi cativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano e indica a viabilidade do empreendimento.

8.1.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura atual

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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8.1.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,00/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.146,78/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 8.1.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 18,1% com 
um preço de R$ 9,45/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior.
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,55/kg, reduz 
a TIR para 10,8%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que 
é ultrapassada com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 12,8%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável até um aumento máximo no preço 
médio da ração de 15%.

Tabela 8.1.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,00 e preço médio de compra de ração 
de R$ 2.146,78 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga 
R$/t. 10,35 9,90 9,45 9,00 8,55 8,10

2.576,14 18,4% 15,0% 7,4% 3,1% -1,9% -7,9%
2.468,80 20,0% 16,6% 13,1% 9,3% 5,1% 0,5%
2.361,46 21,6% 18,3% 14,8% 11,1% 7,1% 2,7%
2.254,12 23,2% 19,9% 16,5% 12,8% 9,0% 4,8%
2.146,78 24,7% 21,5% 18,1% 14,6% 10,8% 6,8%
2.039,44 26,3% 23,0% 19,7% 16,3% 12,6% 8,7%
1.932,10 27,8% 24,6% 21,3% 17,9% 14,4% 10,6%
1.824,76 29,3% 26,2% 22,9% 19,6% 16,1% 12,4%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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8.1.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 8.1.2.6. Os números 
indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para as condições analisadas 
o empreendimento já reduz muito a sua viabilidade econômica a partir do aumento da taxa de 
conversão alimentar acima da 15% (2,09:1), apesar de ainda manter a lucratividade.

Tabela 8.1.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,18 2,09 2,00 1,91 1,82 1,73 1,64 1,55

Índice
% Lucro 18,8% 21,0% 23,3% 25,5% 27,7% 30,0% 32,2% 34,5%

TIR 7,4% 9,3% 11,1% 12,8% 14,6% 16,3% 17,9% 19,6%

8.1.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual

A piscicultura para a criação do pirapitinga, como vem sendo atualmente explorada na região 
do Purus, conforme indicado nos resultados obtidos neste EVTE, apresenta um resultado 
anual positivo e mostra-se como uma atividade econômica rentável, capaz de trazer retorno 
ao capital e tempo investido pelo piscicultor. No entanto, reduções de preço de venda acima 
de 5% já começam a comprometer a viabilidade do empreendimento.
Na análise de sensibilidade realizada fi ca claro que com melhoras nos resultados técnicos, 
como por exemplo na taxa de conversão alimentar, os números podem fi car ainda melhore. 

8.2 Piscicultura Familiar Otimizada

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.
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8.2.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

8.2.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computada a construção de mais 1.500 m2

de tanques berçário/engorda para aumentar a área da piscicultura e justifi car o restante do 
investimento que é composto de R$ 2.250,00 referentes à cobertura com tela antipássaros para 
a melhoria dos resultados de sobrevivência da piscicultura e a aquisição de uma rede de arrasto, 
um oxímetro, um kit de qualidade de água e alguns apetrechos diversos, como uma balança.

8.2.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção se mantém em duas fases, com alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g, passando pelo viveiro de alevinagem e transferidos para os viveiros 
de engorda até o peso de mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência média 
adotada no estudo foi elevada para 85%, a partir dos alevinos comprados. 

8.2.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 4 a 5 cm por um preço 
de R$ 300,00/milheiro. A quantidade anual de alevinos necessária é de 3.394 alevinos, pois a 
capacidade de produção foi elevada em 10%.

8.2.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a uma 
melhora na taxa de conversão alimentar para 1,65:1,0. Com isso, a quantidade total de ração 
necessária foi de 9.516,21 kg/ano.

8.2.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização do 
investimento e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a produção 
anual passou para 5.770 kg.
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8.2.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada 
estão apresentados na Tabela 8.2.1.1 abaixo. 

Tabela 8.2.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – 
Situação Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado pirapitinga 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,81
Taxa de conversão alimentar 1,65 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

8.2.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,2 ha otimizada foi assumido um aumento de 33,3% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 20% do seu tempo útil. 

8.2.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 33,3% em relação à situação atual.

8.2.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual. 

8.2.2 Piscicultura Familiar Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.
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8.2.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 8.2.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 78.980,00. Este valor é 33,2% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior (Situação Atual). Os principais itens de 
investimento são a construção dos viveiros, e a cobertura do tanque berçário. Também foi 
considerado o investimento em uma moto, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 
30% para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 8.2.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 71.250,00
Construção piscicultura 10.500 5,00 52.500,00

Galpão (30% piscicultura) 1 4.500,00 4.500,00

Rede antipássaros 1.500 1,50 2.250,00

Construção berçário 1.500 8,00 12.000,00

VEÍCULOS 1.500,00
Moto (30% piscicultura) 1 1.500,00 1.500,00

EQUIPAMENTOS 6.230,00
Roçadeira costal (30% piscicultura) 1 780,00 780,00

Carreta Moto (30% piscicultura) 1 600,00 600,00

Rede arrasto 50 m 1 2.500,00 2.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 78.980,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 10.541,51 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 3.894,48 na forma de capital de giro da atividade até 
que a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês 
após o investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total 
necessário para a construção e operação da piscicultura é de R$ 93.415,99, conforme 
apresentado na Tabela 8.2.2.2 abaixo.

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 10.541,51 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 3.894,48 na forma de capital de giro da atividade até 
que a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês 
após o investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total 
necessário para a construção e operação da piscicultura é de R$ 93.415,99, conforme 
apresentado na Tabela 8.2.2.2 abaixo.



464 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

Tabela 8.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 78.980,00

CUSTEIO INICIAL 10.541,51

CAPITAL DE GIRO 3.894,48

INVESTIMENTO TOTAL 93.415,99

8.2.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

8.2.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 5.770 kg de 
pirapitinga, com uma produtividade de 4,81 t./ha/ano quando se considera toda a área de cultivo.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 8.2.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 51.932,57 com a venda de 5.770 kg de pirapitinga. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 35.311,68. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 6,12, quando se considera somente a 
quantidade de pirapitinga produzida. Este valor é R$ 0,19/kg (3,0%) abaixo do custo de produção 
por quilo da espécie principal na situação da piscicultura atual.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 26.803,41 e representam 73,7% do custo 
total (CT) de produção. A ração representa 56,2% do custo total, sendo que as despesas 
administrativas (5,9%), o custo de transporte, com 3,8% do custo total e o custo dos alevinos 
de pirapitinga (2,8%) os outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos 
de venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 8.508,27 (23,4% do total) e as despesas 
administrativas representam 5,9% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 25.129,16 (margem de 
48,4%) e uma margem líquida (ML) de R$ 16.620,89 (ML de 32,0%). Descontando da ML os R$ 
1.057,09 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de R$ 
15.563,81 o que representa uma margem de lucro de 30,0%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 5.770 kg 9,00 51.932,57   100,0%

RECEITA BRUTA TOTAL 51.932,57  100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 26.803,41 73,7%
Alevinos pirapitinga 3.394 un. 0,30 1.018,29 2,8%
36% PB 3 a 4 mm 2.288,10 kg 2,80 6.406,68 17,6%
32% PB 4 a 6 mm 1.807,03 kg 2,12 3.830,90 10,5%
28% PB 8 a 10 mm 5.421,08 kg 1,88 10.191,64 28,0%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 30,00 0,1%
Combustíveis/transporte 1.374,93 3,8%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.155,68 5,9%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 525,85 1,4%
Seguros 75,00 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 1.194,45 3,3%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 25.129,16 48,4%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 35.311,68 97,1%
   Pró-labore e encargos 5.148,47 14,2%
   Depreciação 3.359,80 9,2%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 16.620,89 32,0%

CUSTO TOTAL (CT) 36.368,76 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 1.057,09 2,9%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 15.563,81 30,0%

Tabela 8.2.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada.

8.2.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 8.2.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 
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8.2.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 38,5% (R$ 
19.980,69 ao ano), se reduzindo a 20,4% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

8.2.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,28 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

8.2.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 31,29% da receita projetada ou R$ 22.852,43. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

8.2.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
15,5%. Este valor é considerado como relativamente bom, sendo signifi cativamente superior 
à taxa de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

8.2.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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8.2.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 9,00/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.146,78/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 8.2.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 18,9% com 
um preço de R$ 9,45/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,55/kg, reduz 
a TIR para 11,9%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que 
chega no limite com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 14,0%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável até um aumento máximo no preço 
médio da ração de 15%.

Tabela 8.2.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 9,00 e preço médio de compra de ração de R$ 
2.146,78 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga 
R$/t. 10,35 9,90 9,45 9,00 8,55 8,10

2.576,14 19,8% 16,4% 9,3% 5,3% 0,8% -4,5%
2.468,80 21,2% 17,9% 14,5% 10,9% 7,0% 2,7%
2.361,46 22,5% 19,3% 16,0% 12,4% 8,7% 4,6%
2.254,12 23,9% 20,7% 17,4% 14,0% 10,3% 6,3%
2.146,78 25,3% 22,1% 18,9% 15,5% 11,9% 8,0%
2.039,44 26,6% 23,5% 20,3% 16,9% 13,4% 9,7%
1.932,10 28,0% 24,9% 21,7% 18,4% 15,0% 11,3%
1.824,76 29,3% 26,3% 23,1% 19,9% 16,5% 12,9%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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8.2.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando a 
sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 8.2.2.6. Os números 
indicam que este fator tem infl uência signifi cativa no resultado e que para as condições 
analisadas o empreendimento ainda possui viabilidade econômica com um aumento da taxa 
de conversão alimentar de 20% (1,98:1), apesar de ainda manter a lucratividade.

Tabela 8.2.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
1,98 1,90 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49 1,40

Índice
% Lucro 21,8% 23,9% 25,9% 27,9% 30,0% 32,0% 34,0% 36,1%

TIR 9,3% 10,9% 12,4% 14,0% 15,5% 16,9% 18,4% 19,9%

8.2.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada

A premissa para se fazer um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura típica 
encontrada na região, mas operando de forma otimizada, com uma melhor gestão técnica, 
foi demonstrar o efeito econômico e benefícios advindos, mesmo que o investimento inicial 
seja superior, 33,2% neste caso. O principal responsável pelo signifi cativo aumento no custo 
do investimento foi a necessidade de se construir 1.500 m2 de viveiros adicionais, que 
serviram para aumentar a área de berçário e de engorda. Este aumento da área de produção 
é fundamental para permitir a diluição do restante do investimento realizado no oxímetro, kit 
de qualidade de água, rede e outros apetrechos. Caso o investimento na construção adicional 
dos tanques não fosse realizado, devido ao pequeno porte da piscicultura o impacto da compra 
dos equipamentos na análise de viabilidade econômica acabaria tornando pouco viável a 
situação otimizada, ou seja, não valeria a pena o investimento por parte do piscicultor. 
No entanto, dado o pequeno porte da piscicultura, o investimento realizado, mesmo que 
mínimo, apesar de permitir melhorar um melhor desempenho técnico, acabou penalizando o 
empreendimento com um maior custo de depreciação e de pró-labore, praticamente anulando 
os ganhos de produtividade e melhoria da efi ciência alimentar. Desta forma, para que os 
piscicultores que atualmente estão produzindo dentro das condições atuais típicas na região 
do Purus consigam melhorar a rentabilidade da sua piscicultura, uma saída é aumentar a 
área de produção, desde que operando dentre de um bom padrão de gestão técnica.
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8.3 Piscicultura Empresarial Otimizada

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada, com porte signifi cativamente superior à 
piscicultura familiar típica da região foi elaborado para avaliar o impacto do porte da piscicultura na 
sua viabilidade técnica e econômica. No presente estudo foram mantidos os índices zootécnicos 
de produção da piscicultura familiar otimizada, de modo que a piscicultura empresarial otimizada 
considerada opera dentro de uma boa gestão técnica. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.

8.3.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

8.3.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda de 
5,25 ha, sendo 2.500 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. Adicionalmente, 
foi considerado 70% de um galpão para o armazenamento de ração. Uma moto também 
passou a ser paga pela piscicultura nesta análise.

8.3.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos 
viveiros de engorda até o peso de mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência 
média adotada no estudo foi mantida em 85%, a partir dos alevinos comprados. 

8.3.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos de 
pirapitinga, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de pirapitinga de 4 
a 5 cm foram adquiridos por um preço de R$ 240,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi 
arredondada para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 15.000 alevinos.

8.3.1.4 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (41.633,42 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,65:1,0.

8.3.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas 
devido à maior área de produção, a produção anual foi de 25.245 kg.
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8.3.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
estão apresentados na Tabela 8.3.1.1 abaixo. 

Tabela 8.3.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,81
Taxa de conversão alimentar 1,65 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

8.3.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 5,25 ha foi assumido um aumento de 25% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo 
útil. Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário 
mínimo/mês, trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

8.3.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 25% em relação à situação atual.

8.3.1.9 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda da 
produção de pirapitinga na piscicultura empresarial otimizada foi reduzido para R$ 8,55/kg, 
uma redução de R$ 0,45/kg (5,0%).

8.3.2 Piscicultura Empresarial Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada.
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8.3.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada é 
apresentado na Tabela 8.3.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos 
para a implantação do projeto completo é de R$ 293.820,00. Os principais itens de investimento 
são a construção dos viveiros, incluindo os tanques berçário. Também foi considerado o 
investimento em uma moto. Como a piscicultura ultrapassou 5,0 ha, um valor de R$ 3.000,00 
foi alocado para os custos do licenciamento ambiental.
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação de equipamentos, como na 
piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 8.3.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 279.750,00
Taxas ambientais/processo Licenciamento 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura 52.500 5,00 262.500,00

Galpão (70% piscicultura) 1 10.500,00 10.500,00

Rede anti-passaros 2.500 1,50 3.750,00

VEÍCULOS 5.000,00
Moto 1 5.000,00 5.000,00

EQUIPAMENTOS 9.070,00
Roçadeira costal (70% piscicultura) 1 1.820,00 1.820,00

Carreta Moto (30% piscicultura) 1 1.400,00 1.400,00

Rede arrasto 50 m 1 3.500,00 3.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 293.820,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 21.209,68 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 16.556,12 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 331.585,80, conforme apresentado na 
Tabela 8.3.2.2 abaixo.
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Tabela 8.3.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura 
empresarial otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 293.820,00

CUSTEIO INICIAL 21.209,68

CAPITAL DE GIRO 16.556,12

INVESTIMENTO TOTAL 331.585,80

8.3.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial 
otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

8.3.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma produção 
anual de 25.245 kg de pirapitinga, com uma produtividade de 4,81 t./ha/ano quando se 
considera toda a área de cultivo.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 8.3.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 215.844,75 com a venda de 25.245 kg de pirapitinga. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 128.466,04, o que representa um 
custo total por quilo de peixe produzido de R$ 4,93, quando se considera somente a quantidade 
de pirapitinga produzida. Este valor representa uma redução de R$ 1,19/kg (19,4%) no custo 
de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 109.496,64 e representa 85,2% do custo total 
(CT) de produção. A ração representa 66,1% do custo total, sendo a mão de obra (salários, 
encargos e alimentação) com 10,2% e os impostos, taxas e contribuições, com 3,9% do custo 
total, os outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma 
vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 14.879,13 (11,6% do total) e o valor das 
despesas administrativas representa 2,1% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 106.348,11 (margem 
de 49,3%) e uma margem líquida (ML) de R$ 91.468,97 (ML de 42,4%). Descontando da ML 
os R$ 4.090,26 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 87.378,71, o que representa uma margem de lucro de 40,5%.
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Tabela 8.3.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada.

8.3.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 8.3.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 25.245 kg 8,55 215.844,75    100,0%

RECEITA BRUTA TOTAL 215.844,75  100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 109.496,64 85,2%
Alevinos pirapitinga 15.000 un. 0,24 3.600,00 2,8%
36% PB 3 a 4 mm 10.010,44 kg 2,66 26.627,77 20,7%
32% PB 4 a 6 mm 7.905,75 kg 2,01 15.922,17 12,4%
28% PB 8 a 10 mm 23.717,24 kg 1,79 42.358,98 33,0%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 90,00 0,1%
Combustíveis/transporte 3.411,07 2,7%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 10,2%
Despesas administrativas 2.694,60 2,1%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 1.715,15 1,3%
Seguros 250,00 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 4.964,43 3,9%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 106.348,11 49,3%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 124.375,78 96,8%
   Pró-labore e encargos 6.122,93 4,8%
   Depreciação 8.756,20 6,8%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 91.468,97 42,4%

CUSTO TOTAL (CT) 128.466,04 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 4.090,26 3,2%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 87.378,71 40,5%
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8.3.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa 
a apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 42,7% 
(R$ 92.166,74 ao ano), se reduzindo a 35,3% nos anos em que há necessidade de 
reinvestimento. Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em 
equipamentos a receita líquida cai, mas se mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa 
não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento para a 
nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da ML são diferentes do 
apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

8.3.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 4,96 anos. Este prazo 
de retorno pode ser considerado bom, dentro do limite da viabilidade econômica para a 
atividade de piscicultura. 

8.3.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 23,28% da receita projetada ou R$ 50.240,43. 
Este valor pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento 
viável com a venda de pouco menos de um quarto da produção esperada para cobrir 
todos os custos fixos.

8.3.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
23,1%. Este valor é considerado bom, pois é signifi cativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

8.3.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

8.3.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 8,55/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
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-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 2.034,44/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 8.3.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 26,6% com 
um preço de R$ 8,98/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 8,12/kg, 
reduz a TIR para 19,4%, estando nesta condição dentro da margem de viabilidade do 
empreendimento, que se mantém com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 21,5%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável com um aumento no 
preço médio da ração de 20%.

Tabela 8.3.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 8,55 e preço médio de compra de ração de 
R$ 2.039,44 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga 
R$/t. 9,83 9,41 8,98 8,55 8,12 7,70

2.447,33 27,4% 23,9% 16,8% 12,9% 8,7% 4,2%
2.345,36 28,8% 25,5% 22,0% 18,4% 14,6% 10,5%
2.243,39 30,3% 27,0% 23,5% 19,9% 16,2% 12,3%
2.141,41 31,8% 28,5% 25,0% 21,5% 17,8% 14,0%
2.039,44 33,3% 29,9% 26,6% 23,1% 19,4% 15,7%
1.937,47 34,7% 31,4% 28,1% 24,6% 21,0% 17,3%
1.835,50 36,2% 32,9% 29,6% 26,1% 22,6% 18,9%
1.733,53 37,7% 34,4% 31,1% 27,7% 24,2% 20,6%

8.3.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 8.3.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade 
econômica do projeto suportaria uma piora na taxa de conversão alimentar de pouco mais de 
20%, pouco acima de 1,98:1,0.

Tabela 8.3.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
1,98 1,90 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49 1,40

Índice
% Lucro 32,4% 34,4% 36,4% 38,5% 40,5% 42,5% 44,5% 46,6%

TIR 16,8% 18,4% 19,9% 21,5% 23,1% 24,6% 26,1% 27,7%
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8.3.2.9 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada

A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 5,25 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 

8.4 Conclusões sobre a regional

A Tabela 8.3.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.
Tabela 8.3.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes situações 
da piscicultura na regional do Purus.

Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Empresarial

Área (ha) 1,05 1,20 5,25
Taxa Conversão Alimentar 1,82:1 1,65:1 1,65:1
Produtividade total (t./ha/ano) 4,37 4,81 4,81
Custo produção (R$/kg) 6,31 6,12 4,92
Preço de venda (R$/kg) 9,00 9,00 8,55
Receita Bruta Anual (R$) 41.310,00 51.932,57 215.844,75
Lucro Anual (R$) 11.460,73 15.563,81 87.378,71
Lucratividade (%) 27,7 30,0 40,5
Ponto Equilíbrio (%) 33,40 35,23 23,28
Prazo retorno investimento (anos) 6,52 7,28 4,96
Taxa Interna de Retorno (%) 14,6 15,5 23,1
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Sim Sim+ Sim+

* Sim+ : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo)
  Sim- : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade  (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de 

preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não- : Não e viável no curto prazo, lucratividade negativa
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Os três EVTE para a produção de pirapitinga considerados no presente capítulo mostram a 
viabilidade econômica da produção da pirapitinga na regional do Purus dentro das condições 
econômicas atualmente existentes. Apesar de mesmo a piscicultura familiar, operando nas 
condições atuais apresentar viabilidade econômica, para reduzir o risco da piscicultura é 
fundamental que os produtores invistam o mínimo na estruturação das suas propriedades 
e na sua própria capacitação, permitindo que operem dentro dos parâmetros considerados 
no EVTE da piscicultura familiar otimizada, preferencialmente aumento o que for possível 
em termos de área útil de produção (espelho d´água) das pisciculturas, de modo a justifi car 
as melhorias e capacitação técnica dos produtores. É importante mencionar que um ponto 
chave para a lucratividade dos projetos na região do Purus é o elevado preço pago localmente 
pela pirapitinga. Uma redução no preço, causado, por exemplo, por um aumento da oferta 
local, pode vir a inviabilizar as pisciculturas de menor porte, em especial se as mesmas não 
operam dentro de boas técnicas de gestão
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos.



480 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

9 RESULTADOS DOS EVTEs – REGIONAL DO BAIXO ACRE

O presente EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de pirapitinga, em consórcio 
com curimatã, sistema de produção típico e mais comum na região. Para todas as análises 
(Pisciculturas Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada uma proporção 
de aproximadamente 92,8% de pirapitinga e 7,2% de curimatã no momento da despesca, que em 
todos os casos foram realizados quando a pirapitinga atinge 2,0 kg de peso médio.

9.1 Piscicultura Atual 

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de piscicultura 
típica da região, assim como nas condições econômicas presentes no momento de coleta dos 
dados a campo, realizado pela empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

9.1.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

9.1.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 1,1 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 3 viveiros de 0,33 ha e um viveiro berçário de 0,1 ha. Foi assumido 
um custo de construção de R$ 5,00/m2 para os viveiros no investimento da piscicultura. 
Em termos de instalações adicionais, foi considerado que a piscicultura utilizaria 30% do espaço 
de um galpão de pequeno porte, utilizado para a guarda de rações e equipamentos básicos.

9.1.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em duas fases, com os alevinos sendo estocados no viveiro 
berçário e depois transferidos para os viveiros de engorda. Alevinos são comprados com 
aproximadamente 1 g e levados no mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 
2,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi de 80%, a partir dos alevinos.
O período de cultivo adotado foi de 300 dias, mas devido ao tempo necessário para a 
comercialização da produção e não disponibilidade de alevinos em todas as épocas do ano, foi 
adotado que a piscicultura tem capacidade para fazer apenas um ciclo de engorda por ano.

9.1.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 3-4 cm por um preço 
de R$ 350,00/milheiro. A quantidade de alevinos a ser comprada anualmente é de 3.028 
alevinos para obter a produção considerada.

RESULTADOS DOS EVTES
REGIONAL DO BAIXO ACRE9

1.1.1.1 * 9.1.1.5.1
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9.1.1.4 Ração

No presente EVTE foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas da 
região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao longo 
do cultivo, composta de ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (0,7% do volume), ração 36% PB 4 mm 
(3,8% do volume), ração 32% PB 4 a 6 mm (9,5% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm 
(85,9% do volume). Para a piscicultura considerada, são necessários 8.958,77 kg de ração ao 
ano, considerando uma taxa de conversão alimentar média de 1,85:1.

9.1.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga com peso médio de 2,0 kg nos 1,1 ha da piscicultura foi de 4.845 kg 
ao ano, trabalhando com uma produtividade média de 4.800 kg/ha para a espécie principal. 

1.1.1.4   Consórcio com curimatã

Foi considerado que a piscicultura estoca a curimatã em consórcio na produção junto com a 
espécie principal e que a produção do curimatã atinge aproximadamente 8% da produção total da 
piscicultura em termos de volume. O curimatã é estocado com um tamanho de 4 a 5 cm, sendo 
comprado por um valor de R$ 250,00 por milheiro. A taxa de sobrevivência média do curimatã 
adotada no estudo foi de 70% até se atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa total de 
curimatã produzida por ciclo é de 375 kg, sendo vendida a um preço de R$ 6,00/kg.

9.1.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual estão apresentados 
na Tabela 9.1.1.1 abaixo. 

Tabela 9.1.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 80%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,47
Taxa de conversão alimentar 1,85 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

1.1.1.1 * 9.1.1.5.1
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9.1.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,1 ha toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 15% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) e 
parte em atividades administrativas (60%). 
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua 
execução, gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do 
pró-labore. Os encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.

9.1.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado.

9.1.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 70% da produção seria vendida para atravessadores que buscam o 
peixe na propriedade e que os 30% restante seriam comercializados para consumidores na 
própria propriedade rural. O valor de venda adotado para o atravessador foi de R$ 6,00/kg, 
enquanto a venda direta foi contabilizada a R$ 10,00/kg. Desta forma, o valor médio adotado 
no estudo foi de R$ 7,20/kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.

9.1.2 Piscicultura Atual - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

9.1.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 9.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 58.910,00. Os principais itens de investimento são a construção dos viveiros, 
30% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, além 
de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em uma moto, 
para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. 
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 9.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 58.910,00. Os principais itens de investimento são a construção dos viveiros, 
30% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, além 
de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em uma moto, 

Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
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Tabela 9.1.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 56.800,00
Construção piscicultura 11.000 5,00 55.000,00

Galpão (30% piscicultura) 1 1.800,00 1.800,00

VEÍCULOS 1.250,00
Moto (25% piscicultura) 1 1.250,00 1.250,00

EQUIPAMENTOS 860,00
Roçadeira costal (10% piscicultura) 1 260,00 260,00

Carreta Moto (30% piscicultura) 1 600,00 600,00

VALOR TOTAL 58.910,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 11.960,10 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 2.791,00 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 73.661,09, conforme apresentado na 
Tabela 9.1.2.2 abaixo.

Tabela 9.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 58.910,00

CUSTEIO INICIAL 11.960,10

CAPITAL DE GIRO 2.791,00

INVESTIMENTO TOTAL 73.661,09

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.1.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

9.1.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 4.845 kg 
de pirapitinga, com uma produtividade de 4,11 t./ha/ano quando se considera toda a área de 
cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 375 kg de curimatã, obtida 
em regime de policultivo com a pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 9.1.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita bruta 
anual de R$ 37.134,00 com a venda de 4.845 kg de pirapitinga e 375 kg de curimatã.
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 26.747,69. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 5,52, quando se considera 
somente a quantidade de pirapitinga produzida.
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 21.236,42 e representam 77,0% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 59,1% do 
custo total, sendo o custo de transporte (5,0%) e os alevinos de pirapitinga, com 3,8% do 
custo total, outros custos variáveis mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de 
venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 5.511,26 (20,0% do CT) e o valor das 
despesas administrativas representa 3,9% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 15.897,58 (MB de 
42,8%), uma margem líquida (ML) de R$ 10.386,32 (ML de 28,0%). Descontando da ML os 
R$ 843,80 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 9.542,51, o que representa uma margem de lucro de 25,7%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 9.1.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual.

9.1.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 9.1.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 4.845 kg 7,20 34.884,00            93,9%
Curimatã 375 kg 6,00 2.250,00             6,1%

RECEITA BRUTA TOTAL 37.134,00             100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 21.236,42 77,0%
Alevinos pirapitinga 3.028 un. 0,35 1.059,84 3,8%
Alevinos curimatã 446 un. 0,25 111,61 0,4%
40% PB 2 a 4 mm 60,83 kg 5,60 340,67 1,2%
35% PB 4 a 6 mm 344,72 kg 2,40 827,34 3,0%
32% PB 4 a 6 mm 855,32 kg 2,21 1.888,55 6,8%
28% PB 8 a 10 mm 7.697,89 kg 1,72 13.240,37 48,0%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 60,00 0,2%
Combustíveis/transporte 1.374,93 5,0%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 1.077,84 3,9%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 338,70 1,2%
Seguros 62,50 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 854,08 3,1%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 15.897,58 42,8%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 26.747,69 96,9%
   Pró-labore e encargos 4.020,66 14,6%
   Depreciação 1.490,60 5,4%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 10.386,31 28,0%

CUSTO TOTAL (CT) 27.591,49 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 843,80 3,1%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 9.542,51 25,7%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 9.1.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 
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9.1.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida (ML) de caixa de 32,0% (R$ 
11.870,91 ao ano), se reduzindo a 27,5% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

9.1.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,45 anos. Este prazo de 
retorno pode ser aceitável, dentro do limite para obter viabilidade econômica. Nos anos 5 e 
10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita líquida cai, 
mas se mantem positiva.

9.1.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 34,85% da receita projetada ou R$ 12.941,99. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

9.1.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 11,3%. 
Este valor é considerado como razoavelmente bom, sendo signifi cativamente superior à taxa 
de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano e indica a viabilidade do empreendimento.

9.1.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura atual

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:



488 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

9.1.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 7,20/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.819,10/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 9.1.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 14,6% com 
um preço de R$ 7,56/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior.
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 6,84/kg, reduz 
a TIR para 7,9%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que é 
ultrapassada com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 9,7%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável até um aumento máximo no preço 
médio da ração de pouco menos de 10%.

Tabela 9.1.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 7,20 e preço médio de compra de ração de R$ 
1.819,10 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga (R$/kg)
R$/t. 8,28 7,92 7,56 7,20 6,84 6,48

2.182,92 14,5% 11,3% 4,3% 0,2% -4,5% -10,4%
2.091,97 16,0% 12,9% 9,6% 6,1% 2,3% -2,1%
2.001,01 17,6% 14,5% 11,3% 7,9% 4,2% 0,1%
1.910,06 19,1% 16,1% 13,0% 9,7% 6,1% 2,2%
1.819,10 20,6% 17,6% 14,6% 11,3% 7,9% 4,2%
1.728,15 22,0% 19,1% 16,1% 13,0% 9,7% 6,1%
1.637,19 23,5% 20,6% 17,7% 14,6% 11,4% 7,9%
1.546,24 25,0% 22,1% 19,2% 16,2% 13,0% 9,7%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.1.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 9.1.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para as condições 
analisadas o empreendimento já reduz muito a sua viabilidade econômica com um aumento 
da taxa de conversão alimentar de 10% (2,04:1), apesar de ainda manter a lucratividade.

Tabela 9.1.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,22 2,13 2,04 1,94 1,85 1,76 1,67 1,57

Índice
% Lucro 16,6% 18,9% 21,2% 23,4% 25,7% 28,0% 30,2% 32,5%

TIR 4,3% 6,1% 7,9% 9,7% 11,3% 13,0% 14,6% 16,2%

9.1.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual

A piscicultura para a criação do pirapitinga, em cultivo com a curimatã, como vem sendo 
atualmente explorada na região do Baixo Acre, conforme indicado nos resultados obtidos 
neste EVTE, apresenta um resultado anual positivo e mostra-se como uma atividade 
econômica rentável, capaz de trazer retorno ao capital e tempo investido pelo piscicultor. No 
entanto, reduções de preço de venda acima de 5% já começam a comprometer a viabilidade 
do empreendimento. 
Na análise de sensibilidade realizada fi ca claro que com melhoras nos resultados técnicos, 
como por exemplo na taxa de conversão alimentar, os números podem fi car ainda melhores.

9.2 Piscicultura Familiar Otimizada

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.

Plano de Desenvolvimento da 
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9.2.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

9.2.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computado um investimento adicional de 
R$ 1.500,00 referentes à cobertura com tela antipássaros do berçário de 1.000 m2 para a 
melhoria dos resultados de sobrevivência da piscicultura. Também foi considerada a aquisição 
de uma rede de arrasto, um oxímetro, um kit de qualidade de água e alguns apetrechos 
diversos, como uma balança.

9.2.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção se mantém em duas fases, com alevinos comprados com aproximadamente 
1 g, passando pelo viveiro de alevinagem e transferidos para os viveiros de engorda até o peso de 
mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi elevada para 
85%, a partir dos alevinos comprados. 

9.2.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 4 a 5 cm por um preço 
de R$ 350,00/milheiro. A quantidade anual de alevinos necessária é de 3.135 alevinos, pois 
a capacidade de produção foi elevada em 10%.

9.2.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a 
uma melhora na taxa de conversão alimentar para 1,65:1,0. Com isso, a quantidade total de 
ração necessária foi de 8.789,28 kg/ano.

9.2.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização 
do investimento e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a 
produção anual passou para 5.329 kg.

1.1.1.1 * 9.2.1.5.1
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1.1.1.5     Consórcio com curimatã

A taxa de sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi elevada para 78% até se 
atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa de curimatã produzida por ciclo, assim como 
a da espécie principal, foi aumentada em 10%, passando para 413 kg/ano, sendo vendida a 
um preço de R$ 6,00/kg.

9.2.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada 
estão apresentados na Tabela 9.2.1.1 abaixo. 

Tabela 9.2.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – 
Situação Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado pirapitinga 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,65 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

9.2.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 1,1 ha otimizada foi assumido um aumento de 33,3% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 20% do seu tempo útil.

9.2.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 33,3% em relação à situação atual.

9.2.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual. 

1.1.1.1 * 9.2.1.5.1
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9.2.2 Piscicultura Familiar Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.

9.2.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 9.2.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 65.260,00. Este valor é 10,8% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior (Situação Atual). Os principais itens de 
investimento são a construção dos viveiros, e a cobertura do tanque berçário. Também foi 
considerado o investimento em uma moto, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 
25% para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. No investimento não foi considerado 
o custo de aquisição da terra.

Tabela 9.2.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 58.300,00
Construção piscicultura 11.000 5,00 55.000,00

Galpão (30% piscicultura) 1 1.800,00 1.800,00

Rede antipássaros 1.000 1,50 1.500,00

VEÍCULOS 1.250,00
Moto (25% piscicultura) 1 1.250,00 1.250,00

EQUIPAMENTOS 5.710,00
Roçadeira costal (10% piscicultura) 1 260,00 260,00

Carreta Moto (30% piscicultura) 1 600,00 600,00

Rede arrasto 50 m 1 2.500,00 2.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 65.260,00
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 11.685,66 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 3.026,05 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 79.971,71, conforme apresentado 
Tabela 9.2.2.2 abaixo.

Tabela 9.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 65.260,00

CUSTEIO INICIAL 11.685,66

CAPITAL DE GIRO 3.026,05

INVESTIMENTO TOTAL 79.971,71

9.2.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

9.2.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 5.329 kg 
de pirapitinga, com uma produtividade de 4,52 t./ha/ano quando se considera toda a área de 
cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 413 kg de curimatã, obtida 
no cultivo em regime de policultivo com o pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 9.2.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 40.847,40 com a venda de 5.329 kg de pirapitinga e 413 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 29.452,37. O que representa um 
custo total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 5,53, quando se considera 
somente a quantidade de pirapitinga produzida. Este valor é R$ 0,01/kg acima do custo 
de produção por quilo da espécie principal na situação da piscicultura atual.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 21.692,91 e representam 71,5% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma menor efi ciência produtiva em relação à situação anterior. 
A ração representa 52,7% do custo total, sendo que as despesas administrativas (5,3%), o 
custo de transporte, com 4,5% do custo total e o custo dos alevinos de pirapitinga (3,6%) os 
outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que 
foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 7.759,47 (25,6% do total) e as despesas 
administrativas representam 5,3% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 19.154,49 (margem 
de 46,9%) e uma margem líquida (ML) de R$ 11.395,03 (ML de 27,9%). Descontando da ML 
os R$ 889,62 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 10.505,41 o que representa uma margem de lucro de 25,7%.
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Tabela 9.2.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada.

9.2.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 9.2.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 5.329 kg 7,20 38.372,40            93,9%
Curimatã 413 kg 6,00 2.475,00             6,1%

RECEITA BRUTA TOTAL 40.847,40             100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 21.692,91 71,5%
Alevinos pirapitinga 3.135 un. 0,35 1.097,25 3,6%
Alevinos curimatã 441 un. 0,25 110,18 0,4%
40% PB 2 a 4 mm 59,68 kg 5,60 334,22 1,1%
35% PB 4 a 6 mm 338,20 kg 2,40 811,69 2,7%
32% PB 4 a 6 mm 839,14 kg 2,21 1.852,82 6,1%
28% PB 8 a 10 mm 7.552,25 kg 1,72 12.989,88 42,8%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 60,00 0,2%
Combustíveis/transporte 1.374,93 4,5%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 1.616,76 5,3%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 443,20 1,5%
Seguros 62,50 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 939,49 3,1%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 19.154,49 46,9%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 29.452,37 97,1%
   Pró-labore e encargos 4.998,87 16,5%
   Depreciação 2.760,60 9,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 11.395,03 27,9%

CUSTO TOTAL (CT) 30.341,99 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 889,62 2,9%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 10.505,41 25,7%
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9.2.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 34,7% (R$ 
14.155,63 ao ano), se reduzindo a 15,0% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

9.2.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 9,92 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

9.2.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 36,28% da receita projetada ou R$ 14.820,71. Este 
valor pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com 
a venda de pouco mais de um terço da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

9.2.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
11,2%. Este valor é considerado como relativamente bom, sendo signifi cativamente superior 
à taxa de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

9.2.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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9.2.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 7,20/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.819,10/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 9.2.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 14,4% com 
um preço de R$ 7,56/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 6,84/kg, reduz 
a TIR para 7,7%, estando nesta condição marginalmente dentro da margem de viabilidade do 
empreendimento, que é ultrapassada com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 9,7%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável até um aumento máximo no preço 
médio da ração de pouco menos de 10%.

Tabela 9.2.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 7,20 e preço médio de compra de ração 
de R$ 1.819,10 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga 
R$/Ton. 8,28 7,92 7,56 7,20 6,84 6,48
2.182,92 15,0% 11,9% 4,9% 0,9% -3,7% -9,4%
2.091,97 16,4% 13,3% 10,0% 6,5% 2,7% -1,6%
2.001,01 17,8% 14,7% 11,5% 8,1% 4,4% 0,4%
1.910,06 19,1% 16,1% 13,0% 9,7% 6,1% 2,2%
1.819,10 20,5% 17,5% 14,4% 11,2% 7,7% 4,0%
1.728,15 21,8% 18,9% 15,8% 12,7% 9,3% 5,7%
1.637,19 23,1% 20,2% 17,2% 14,1% 10,8% 7,3%
1.546,24 24,4% 21,6% 18,6% 15,6% 12,3% 8,9%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.2.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 9.2.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para as condições 
analisadas o empreendimento já reduz muito a sua viabilidade econômica com um aumento 
da taxa de conversão alimentar de 10% (1,82:1), apesar de ainda manter a lucratividade.

Tabela 9.2.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
1,98 1,90 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49 1,40

Índice
% Lucro 17,6% 19,7% 21,7% 23,7% 25,7% 27,7% 29,8% 31,8%

TIR 4,9% 6,5% 8,1% 9,7% 11,2% 12,7% 14,1% 15,6%

9.2.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada

A premissa para se fazer um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura típica 
encontrada na região, mas operando de forma otimizada, com uma melhor gestão técnica, foi 
demonstrar o efeito econômico e benefícios advindos, mesmo que o investimento inicial seja 
levemente superior, 10,8% neste caso. No entanto, dado o pequeno porte da piscicultura, 
o investimento realizado, mesmo que mínimo, apesar de permitir melhorar o desempenho 
técnico, acabou penalizando o empreendimento com um maior custo de depreciação e de pró-
labore, praticamente anulando os ganhos de produtividade e melhoria da efi ciência alimentar. 
Desta forma, dentro das premissas atualmente consideradas, não se justifi ca a realização 
do investimento em cobertura antipássaros, oxímetro, kit de qualidade de água, etc. 
devido ao pequeno porte da piscicultura. Para que então os piscicultores que atualmente 
estão produzindo dentro das condições atuais típicas na região do Baixo Acre consigam 
melhorar a rentabilidade da sua piscicultura, uma saída é aumentar a área de produção. 
Para avaliar o impacto do aumento da área de produção de 1,10 ha para 1,40 ha nas 
mesmas condições da piscicultura familiar otimizada, foi feita uma outra análise de 
viabilidade técnica e econômica, apresentada no item a seguir.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.2.2.10 Análise adição 0,3 ha na situação - piscicultura familiar otimizada

Foi realizada um novo EVTE avaliando o impacto do investimento na construção de um 
viveiro adicional com 0,3 ha na mesma situação da piscicultura familiar otimizada. Todos 
os parâmetros considerados permaneceram os mesmos. 
O resultado da análise indica que o aumento de 27% na área de produção foi sufi ciente 
para justifi car o investimento realizado na cobertura antipássaros, equipamentos 
de monitoramento de qualidade de água, rede e apetrechos. Além do aumento no 
faturamento e margem de lucro para R$15.996,02 e 30,8% respectivamente, os índices 
de viabilidade econômicos como o prazo de retorno do investimento (7,07 anos) e a 
TIR (15,6%) apresentam marcada melhoria. A tabela 9.3.2.7, inserida nas conclusões 
fi nais deste capítulo, apresenta a relação completa dos índices da piscicultura familiar 
otimizada com a adição de 0,3 ha.

9.3 Piscicultura Empresarial Otimizada

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada, com porte signifi cativamente superior 
à piscicultura familiar típica da região foi elaborado para avaliar o impacto do porte da 
piscicultura na sua viabilidade técnica e econômica. No presente estudo foram mantidos 
os índices zootécnicos de produção da piscicultura familiar otimizada, de modo que a 
piscicultura empresarial otimizada considerada opera dentro de uma boa gestão técnica. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da 
piscicultura empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.

9.3.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

9.3.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda 
de 5,5 ha, sendo 10.000 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. 
Adicionalmente, foi considerado um galpão para o armazenamento de ração. 75% do 
veículo utilitário passou a ser pago pela piscicultura nesta análise.

9.3.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos 
viveiros de engorda até o peso de mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência 
média adotada no estudo foi mantida em 85%, a partir dos alevinos comprados. 
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9.3.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos de 
pirapitinga, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de pirapitinga de 4 
a 5 cm foram adquiridos por um preço de R$ 300,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi 
arredondada para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 16.000 alevinos.

9.3.1.4 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (43.946,39 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,65:1,0.

9.3.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas 
devido à maior área de produção, a produção anual foi de 26.647 kg.

1.1.1.6    Consórcio com curimatã

Foram mantidos os parâmetros do consórcio com o curimatã (78% sobrevivência, peso de 
mercado de 1,2 kg), mas devido à maior área a biomassa de curimatã produzida por ciclo 
passou para 2.063 kg/ano, sendo vendida a um preço de R$ 6,00/kg. O valor de compra dos 
alevinos de curimatã foi reduzido em 15% devido à maior escala de compra da piscicultura 
empresarial otimizada (R$ 210,00/mil).

9.3.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
estão apresentados na Tabela 9.3.1.1 abaixo. 

Tabela 9.3.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 85%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,65 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

1.1.1.1 * 9.3.1.5.1
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9.3.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 5,5 ha foi assumido um aumento de 25% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo útil. 
Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário mínimo/mês, 
trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

9.3.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 25% em relação à situação atual.

9.3.1.9 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda da 
produção de pirapitinga na piscicultura empresarial otimizada foi reduzido para R$ 6,84/kg, 
uma redução de R$ 0,36/kg (5,0%).

9.3.2 Piscicultura Empresarial Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada.

9.3.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada é 
apresentado na Tabela 9.3.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos 
para a implantação do projeto completo é de R$ 304.150,00. Os principais itens de investimento 
são a construção dos viveiros, incluindo os tanques berçário. Também foi considerado o 
investimento em uma moto. Como a piscicultura ultrapassou 5,0 ha, um valor de R$ 3.000,00 
foi alocado para os custos do licenciamento ambiental.
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação de equipamentos, como 
na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado.
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.
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Tabela 9.3.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 289.700,00
Taxas ambientais/processo Licenciamento 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura 55.000 5,00 275.000,00

Galpão (70% piscicultura) 1 4.200,00 4.200,00

Rede antipássaros 5.000 1,50 7.500,00

VEÍCULOS 5.000,00

Moto 1 5.000,00 5.000,00

EQUIPAMENTOS 9.450,00
Roçadeira costal 1 2.600,00 2.600,00

Carreta Moto 1 2.000,00 2.000,00

Rede arrasto 50 m 1 2.500,00 2.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 304.150,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 26.595,56 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 14.866,72 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 345.612,28, conforme apresentado 
Tabela 9.3.2.2 abaixo.

Tabela 9.3.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 304.150,00

CUSTEIO INICIAL 26.595,56

CAPITAL DE GIRO 14.866,72

INVESTIMENTO TOTAL 345.612,28

Piscicultura do Acre 2020
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9.3.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

9.3.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma produção 
anual de 26.647 kg de pirapitinga, com uma produtividade de 4,52 t./ha/ano quando se 
considera toda a área de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 
2.063 kg de curimatã, obtida no cultivo em regime de policultivo com a pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 9.3.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual de 
R$ 194.643,90 com a venda de 26.647 kg de pirapitinga e 2.063 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 115.528,87, o que representa um 
custo total por quilo de peixe produzido de R$ 4,34, quando se considera somente a quantidade 
de pirapitinga produzida. Este valor representa uma redução de R$ 0,81/kg (15,7%) no custo 
de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 100.656,69 e representa 84,3% do custo total 
(CT) de produção. A ração representa 63,6% do custo total, sendo a mão de obra (salários, 
encargos e alimentação) com 11,0% e os alevinos de pirapitinga, com 4,0% do custo total, os 
outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma vez que 
foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 14.872,18 (12,5% do total) e o valor das 
despesas administrativas representa 2,3% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 93.987,21 (margem 
de 48,3%) e uma margem líquida (ML) de R$ 79.115,03 (ML de 40,6%). Descontando da ML 
os R$ 3.845,88 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 75,269,15, o que representa uma margem de lucro de 38,7%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 9.3.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada.

9.3.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 9.3.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 26.647 kg 6,84 182.268,90          93,6%
Curimatã 2.063 kg 6,00 12.375,00            6,4%

RECEITA BRUTA TOTAL 194.643,90           100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 100.656,69 84,3%
Alevinos pirapitinga 16.000 un. 0,30 4.760,00 4,0%
Alevinos curimatã 2.204 un. 0,21 468,25 0,4%
40% PB 2 a 4 mm 298,41 kg 5,32 1.587,56 1,3%
35% PB 4 a 6 mm 1.691,01 kg 2,28 3.855,50 3,2%
32% PB 4 a 6 mm 4.195,70 kg 2,10 8.800,89 7,4%
28% PB 8 a 10 mm 37.761,27 kg 1,63 61.701,91 51,7%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 300,00 0,3%
Combustíveis/transporte 3.411,07 2,9%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 11,0%
Despesas administrativas 2.694,60 2,3%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 1.772,50 1,5%
Seguros 250,00 0,2%
Impostos, taxas e contribuições 4.476,81 3,8%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 93.987,21 48,3%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 115.528,87 96,8%
   Pró-labore e encargos 5.260,18 4,4%
   Depreciação 9.612,00 8,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 79.115,03 40,6%

CUSTO TOTAL (CT) 119.374,75 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 3.845,88 3,2%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 75.269,15 38,7%
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9.3.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a apresentar 
receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 40,8% (R$ 79.444,41 ao ano), 
se reduzindo a 30,6% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. Nos anos 5 e 10, 
devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita líquida cai, mas se 
mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas 
a necessidade de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os 
valores da ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

9.3.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 5,97 anos. Este prazo de retorno pode 
ser considerado bom, dentro do limite da viabilidade econômica para a atividade de piscicultura. 

9.3.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 25,08% da receita projetada ou R$ 48.822,90. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco mais de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

9.3.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
18,0%. Este valor é considerado bom, pois é signifi cativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

9.3.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

Piscicultura do Acre 2020
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9.3.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 6,84/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.728,15/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 9.3.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com o 
aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 21,0% com 
um preço de R$ 7,18/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 6,50/kg, 
reduz a TIR para 14,8%, estando nesta condição dentro da margem de viabilidade do 
empreendimento, que se mantém com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 16,5%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável até um aumento máximo no preço 
médio da ração de aproximadamente 20%.

Tabela 9.3.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,84 e preço médio de compra de ração de R$ 
1.728,15 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga 
R$/Ton. 7,87 7,52 7,18 6,84 6,50 6,16
2.073,78 21,5% 18,5% 12,1% 8,6% 4,8% 0,6%
1.987,37 22,8% 19,9% 16,8% 13,6% 10,2% 6,5%
1.900,96 24,2% 21,3% 18,2% 15,1% 11,7% 8,2%
1.814,56 25,5% 22,6% 19,6% 16,5% 13,3% 9,8%
1.728,15 26,9% 24,0% 21,0% 18,0% 14,8% 11,4%
1.641,74 28,2% 25,3% 22,4% 19,4% 16,2% 12,9%
1.555,33 29,5% 26,7% 23,8% 20,8% 17,7% 14,4%
1.468,93 30,8% 28,0% 25,1% 22,2% 19,1% 15,9%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.3.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 9.3.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade 
econômica do projeto suportaria uma piora na taxa de conversão alimentar de pouco mais de 
20%, pouco acima de 2,04:1,0.

Tabela 9.3.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
1,98 1,90 1,82 1,73 1,65 1,57 1,49 1,40

Índice
% Lucro 30,6% 32,6% 34,6% 36,7% 38,7% 40,7% 42,7% 44,7%

TIR 12,1% 13,6% 15,1% 16,5% 18,0% 19,4% 20,8% 22,2%

9.3.2.9 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada

A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 5,5 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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9.4 Conclusões sobre a regional

A Tabela 9.3.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.

Tabela 9.3.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes situações 
da piscicultura na região.

Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Otimizada + 

0,3 ha
Empresarial

Área (ha) 1,10 1,10 1,40 5,50
Taxa Conversão Alimentar 1,85:1 1,65:1 1,65:1 1,65:1
Produtividade total (t./ha/ano) 4,75 5,22 5,22 5,22
Custo produção (R$/kg) 5,52 5,53 5,15 4,33
Preço de venda (R$/kg) 7,20 7,20 7,20 6,84
Receita Bruta Anual (R$) 37.134,00 40.847,40 51.987,60 194.643,90
Lucro Anual (R$) 9.542,51 10.505,41 15.996,02 75.269,15
Lucratividade (%) 25,7 25,7 30,8 38,7
Ponto Equilíbrio (%) 34,85 36,28 29,29 25,08
Prazo retorno investimento (anos) 7,45 9,92 7,07 5,97
Taxa Interna de Retorno (%) 11,3 11,2 15,6 18,0
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Sim Sim Sim+ Sim+

* Sim+ : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo)
  Sim- : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de 

preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não- : Não e viável no curto prazo, lucratividade negativa

Os três EVTE para a produção de pirapitinga considerados no presente capítulo, além do 
estudo realizado com a piscicultura otimizada + 0,5 ha, mostram a viabilidade econômica 
da produção da pirapitinga em consórcio com o curimatã na regional do Baixo Acre dentro 
das condições econômicas atualmente existentes. Apesar de mesmo a piscicultura familiar, 
operando nas condições atuais apresentar viabilidade econômica, para reduzir o risco da 
piscicultura é fundamental que os produtores invistam o mínimo na estruturação das suas 
propriedades e na sua própria capacitação, permitindo que operem dentro dos parâmetros 
considerados no EVTE da piscicultura familiar otimizada, preferencialmente aumento o que 
for possível em termos de área útil de produção (espelho d´água) das pisciculturas, de modo 
a justifi car as melhorias e capacitação técnica dos produtores.
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos.
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10 RESULTADOS DOS EVTEs – REGIONAL DO ALTO ACRE

O presente EVTE foi elaborado para uma piscicultura de produção de pirapitinga, em consórcio 
com curimatã, sistema de produção típico e mais comum na região. Para todas as análises 
(Pisciculturas Atual, Familiar Otimizada e Empresarial Otimizada) foi considerada uma proporção 
de aproximadamente 92% de pirapitinga e 8% de curimatã no momento da despesca, que em 
todos os casos foram realizados quando a pirapitinga atinge 2,0 kg de peso médio.

10.1 Piscicultura Atual 

O EVTE Piscicultura Atual foi baseado nas características médias e mais frequentes de piscicultura 
típica da região, assim como nas condições econômicas presentes no momento de coleta dos 
dados a campo, realizado pela empresa Nova Aqua no segundo semestre de 2019. 

10.1.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

10.1.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura atual, foi considerada uma piscicultura com 3,5 ha de viveiros 
escavados, distribuídos em 3 viveiros de 1,0 ha e um viveiro berçário de 0,5 ha. Foi assumido 
um custo de construção de R$ 4,50/m2 para os viveiros no investimento da piscicultura. 
Em termos de instalações adicionais, foi considerado que a piscicultura utilizaria 30% do espaço 
de um galpão de pequeno porte, utilizado para a guarda de rações e equipamentos básicos.

10.1.1.2 Sistema e fases de cultivo

Foi adotado um ciclo de produção em duas fases, com os alevinos sendo estocados no viveiro 
berçário e depois transferidos para os viveiros de engorda. Alevinos são comprados com 
aproximadamente 1 g e levados no mesmo viveiro até o peso de mercado, assumido como 
2,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada no estudo foi de 72%, a partir dos alevinos.
O período de cultivo adotado foi de 330 dias, mas devido ao tempo necessário para a 
comercialização da produção foi adotado que a piscicultura tem capacidade para fazer apenas 
um ciclo de engorda por ano.

10.1.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 3-4 cm por um preço 
de R$ 300,00/milheiro. A quantidade de alevinos a ser comprada anualmente foi arredondada 
para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 10.000 alevinos para obter a 
produção considerada.

RESULTADOS DOS EVTES
REGIONAL DO ALTO ACRE10

1.1.1.1 * 10.1.1.5.1
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10.1.1.4 Ração

No presente EVTE foram adotados valores médios das rações utilizadas nas pisciculturas da 
região. Para o cultivo foi adotado uma sequência de rações normalmente fornecida ao longo 
do cultivo, composta de ração 40% PB 1,8 a 2,5 mm (0,7% do volume), ração 36% PB 4 mm 
(3,8% do volume), ração 32% PB 4 a 6 mm (9,5% do volume) e ração 28% PB 8 a 10 mm 
(85,9% do volume). Para a piscicultura considerada, são necessários 26.374,81 kg de ração 
ao ano, considerando uma taxa de conversão alimentar média de 1,83:1.

10.1.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga com peso médio de 2,0 kg nos 3,5 ha da piscicultura foi de 14.400 
kg ao ano, trabalhando com uma produtividade média de 4.800 kg/ha para a espécie principal. 

1.1.1.7          Consórcio com curimatã

Foi considerado que a piscicultura estoca a curimatã em consórcio na produção junto com a 
espécie principal e que a produção do curimatã atinge aproximadamente 8% da produção total da 
piscicultura em termos de volume. O curimatã é estocado com um tamanho de 4 a 5 cm, sendo 
comprado por um valor de R$ 250,00 por milheiro. A taxa de sobrevivência média do curimatã 
adotada no estudo foi de 70% até se atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa total de 
curimatã produzida por ciclo é de 1.260 kg, sendo vendida a um preço de R$ 6,00/kg.

10.1.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Atual estão apresentados 
na Tabela 10.1.1.1 abaixo. 

Tabela 10.1.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura – Situação Atual

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 72%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,47
Taxa de conversão alimentar 1,83 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

1.1.1.1 * 10.1.1.5.1
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10.1.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 3,5 ha toda a mão de obra prevista foi assumida como do proprietário, 
para quem foi designado um valor base de pró-labore de 1,5 salário mínimo para o trabalho 
na propriedade rural. Foi assumido que o proprietário dedicaria 20% do seu tempo para a 
atividade da piscicultura e que parte deste tempo seria gasto em ações operacionais (40%) e 
parte em atividades administrativas (60%).  
Todas as atividades de manejo foram contabilizadas com o tempo necessário para a sua 
execução, gerando um valor de mão de obra do proprietário que foi adicionada no valor do 
pró-labore. Os encargos sobre o pró-labore foram assumidos como 15% do valor total.

10.1.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi contabilizado a partir de um percentual do pró-labore designado.

10.1.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado que 80% da produção seria vendida para atravessadores que buscam o 
peixe na propriedade e que os 20% restante seriam comercializados para consumidores na 
própria propriedade rural. O valor de venda adotado para o atravessador foi de R$ 6,00/kg, 
enquanto a venda direta foi contabilizada a R$ 9,00/kg. Desta forma, o valor médio adotado 
no estudo foi de R$ 6,60/kg, sendo a sua comercialização isenta de ICMS.

10.1.2 Piscicultura Atual - Resultados do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação atual.

512 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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10.1.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura

O investimento necessário para a construção da piscicultura é apresentado na Tabela 10.1.2.1 
abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a implantação do projeto 
completo é de R$ 173.310,00. Os principais itens de investimento são a construção dos 
viveiros, 30% do custo de um galpão, utilizado para armazenamento de ração e equipamentos, 
além de outros itens da propriedade rural. Também foi considerado o investimento em um 
veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% para a piscicultura.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. 
No investimento não foi considerado o custo de aquisição da terra.

Tabela 10.1.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 159.300,00
Construção piscicultura 35.000 4,50 157.500,00

Galpão (30% piscicultura) 1 1.800,00 1.800,00

VEÍCULOS 11.250,00
Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 10.000,00 10.000,00

Moto 1 1.250,00 1.250,00

EQUIPAMENTOS 2.760,00
Roçadeira costal (10% piscicultura) 1 260,00 260,00

Rede de arrasto 1 2.500,00 2.500,00

VALOR TOTAL 173.310,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 22.650,58 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 7.955,10 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 203.915,68, conforme apresentado na 
Tabela 10.1.2.2 abaixo.

Tabela 10.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 173.310,00

CUSTEIO INICIAL 22.650,58

CAPITAL DE GIRO 7.955,10

INVESTIMENTO TOTAL 203.915,68

Tabela 10.1.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Atual.

INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS
CUSTEIO INICIAL
CAPITAL DE GIRO
INVESTIMENTO TOTAL
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10.1.2.2 Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura atual

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

10.1.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 14.400 kg 
de pirapitinga, com uma produtividade de 4,11 t./ha/ano quando se considera toda a área 
de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 1.260 kg de curimatã, 
obtida em regime de policultivo com a pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 10.1.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita bruta 
anual de R$ 102.600,00 com a venda de 14.400 kg de pirapitinga e 1.260 kg de curimatã.
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 71.173,44. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 4,94, quando se considera somente a 
quantidade de pirapitinga produzida.
O custo operacional efetivo (COE) totaliza R$ 61.083,02 e representam 83,2% do custo total 
(CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 58,9% do custo 
total, sendo o custo de transporte (9,4%) e os alevinos de pirapitinga, com 4,1% do custo total, 
outros custos variáveis mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de venda, uma 
vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labores totalizam R$ 10.090,41 (13,8% do CT) e o valor das 
despesas administrativas representa 3,7% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 41.516,98 (MB de 
40,5%), uma margem líquida (ML) de R$ 31.426,56 (ML de 30,6%). Descontando da ML os 
R$2.209,54 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 29.217,03, o que representa uma margem de lucro de 28,5%.

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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Tabela 10.1.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura – Situação Atual.

10.1.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na tabela 10.1.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 14.400 kg 6,60 95.040,00            92,6%
Curimatã 1.260 kg 6,00 7.560,00             7,4%

RECEITA BRUTA TOTAL 102.600,00           100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 61.083,02 83,2%
Alevinos pirapitinga 10.000 un. 0,30 3.000,00 4,1%
Alevinos curimatã 1.500 un. 0,25 375,00 0,5%
40% PB 2 a 4 mm 179,10 kg 5,20 931,30 1,3%
36% PB 4 mm 1.014,87 kg 2,80 2.841,65 3,9%
32% PB 4 a 6 mm 2.518,08 kg 2,00 5.036,17 6,9%
28% PB 8 a 10 mm 22.662,75 kg 1,52 34.447,38 46,9%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 760,00 1,0%
Combustíveis/transporte 6.885,43 9,4%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.694,60 3,7%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 1.189,20 1,6%
Seguros 562,50 0,8%
Impostos, taxas e contribuições 2.359,80 3,2%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 41.516,98 40,5%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 71.173,44 97,0%
   Pró-labore e encargos 4.819,81 6,6%
   Depreciação 5.270,60 7,2%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 31.426,56 30,6%

CUSTO TOTAL (CT) 73.382,97 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 2.209,54 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 29.217,03 28,5%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na tabela 10.1.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 
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10.1.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida (ML) de caixa de 35,8% (R$ 
36.689,16 ao ano), se reduzindo a 25,7% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

10.1.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,46 anos. Este prazo de 
retorno pode ser aceitável, dentro do limite para obter viabilidade econômica. Nos anos 5 
e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita líquida 
cai, mas se mantem positiva.

10.1.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 24,06% da receita projetada ou R$ 24.684,24. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de pouco menos de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

10.1.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 12,7%. 
Este valor é considerado como razoavelmente bom, sendo signifi cativamente superior à taxa 
de juros adotada neste estudo, de 6% ao ano e indica a viabilidade do empreendimento.

10.1.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura atual

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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10.1.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 6,60/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.640,07/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 10.1.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 15,7% com 
um preço de R$ 6,93/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior.
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 6,27/kg, reduz 
a TIR para 9,5%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que é 
ultrapassada com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 11,2%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável com um aumento máximo no preço 
médio da ração de ao de 10%.

Tabela 10.1.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,60 e preço médio de compra de ração de R$ 
1.640,07 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga
R$/t. 7,59 7,26 6,93 6,60 6,27 5,94

1.968,08 15,8% 12,8% 6,3% 2,6% -1,5% -6,4%
1.886,08 17,2% 14,3% 11,2% 8,0% 4,4% 0,5%
1.804,08 18,7% 15,8% 12,8% 9,6% 6,2% 2,5%
1.722,07 20,1% 17,2% 14,3% 11,2% 7,9% 4,3%
1.640,07 21,4% 18,6% 15,7% 12,7% 9,5% 6,1%
1.558,07 22,8% 20,1% 17,2% 14,2% 11,1% 7,8%
1.476,06 24,2% 21,5% 18,6% 15,7% 12,7% 9,4%
1.394,06 25,5% 22,8% 20,1% 17,2% 14,2% 11,0%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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10.1.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 10.1.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado e que para as condições 
analisadas o empreendimento mantém-se viável com um aumento da taxa de conversão 
alimentar de no máximo 10% (2,02:1).

Tabela 10.1.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% lucro) e taxa interna 
de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,20 2,11 2,02 1,92 1,83 1,74 1,65 1,56

Índice
% Lucro 19,8% 21,9% 24,1% 26,3% 28,5% 30,7% 32,8% 35,0%

TIR 6,3% 8,0% 9,6% 11,2% 12,7% 14,2% 15,7% 17,2%

10.1.2.9 Conclusões – Piscicultura Situação Atual

A piscicultura para a criação do pirapitinga, em cultivo com a curimatã, como vem 
sendo atualmente explorada na região do Alto Acre, conforme indicado nos resultados 
obtidos neste EVTE, apresenta um resultado anual positivo e mostra-se como uma 
atividade econômica rentável, capaz de trazer retorno ao capital e tempo investido 
pelo piscicultor.
Na análise de sensibilidade realizada fi ca claro que com melhoras nos resultados técnicos, 
como por exemplo na taxa de conversão alimentar, os números podem fi car ainda melhores 
e reduzir riscos da piscicultura fi car inviável devido a aumento de preços dos insumos ou 
redução dos preços de venda.

10.2 Piscicultura Familiar Otimizada

Para avaliar o impacto da realização de melhorias na gestão técnica da piscicultura, assim 
como pequenas melhorias nas benfeitorias da piscicultura na situação atual, foi realizado um 
EVTE para uma piscicultura familiar de porte similar, mas operando dentro de parâmetros 
técnicos melhorados. Este EVTE da piscicultura familiar otimizada utilizou os mesmos preços 
de insumos e de venda da produção que foram utilizados no cenário anterior.
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
familiar otimizada em relação à situação atual.
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10.2.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

10.2.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura familiar otimizada foi computado um investimento adicional de R$ 
7.500,00 referentes à cobertura com tela antipássaros do berçário de 5.000 m2 para a melhoria 
dos resultados de sobrevivência da piscicultura. Também foi considerada a aquisição de uma 
rede de arrasto, um oxímetro, um kit de qualidade de água e alguns apetrechos diversos, 
como uma balança.

10.2.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção se mantém em duas fases, com alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g, passando pelo viveiro de alevinagem e transferidos para os viveiros 
de engorda até o peso de mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência média 
adotada no estudo foi elevada para 88%, a partir dos alevinos comprados. 

10.2.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada a compra de alevinos de pirapitinga de 4 a 5 cm por um preço de 
R$ 300,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada para o milheiro mais próximo, sendo 
necessários anualmente 9.000 alevinos, pois a capacidade de produção foi elevada em 10%.

10.2.1.4 Ração

No presente EVTE foram mantidos os valores médios das rações utilizadas e a sua proporção 
ao longo do cultivo. No entanto, foi considerado que a otimização da piscicultura levaria a uma 
melhora na taxa de conversão alimentar para 1,7:1,0. Com isso, a quantidade total de ração 
necessária foi de 26.914,54 kg/ano.

10.2.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga foi elevada em 10%, resultado previsto após a realização do 
investimento e melhoria da gestão técnica da piscicultura. Com este aumento, a produção 
anual passou para 15.840 kg.

1.1.1.1 * 10.2.1.5.1
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1.1.1.8        Consórcio com curimatã

A taxa de sobrevivência média do curimatã adotada no estudo foi elevada para 78% até se 
atingir o peso de mercado de 1,2 kg.  A biomassa de curimatã produzida por ciclo, assim 
como a da espécie principal, foi aumentada em 10%, passando para 1.386 kg/ano, sendo 
vendida a um preço de R$ 6,00/kg.

10.2.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura Familiar Otimizada 
estão apresentados na Tabela 10.2.1.1 abaixo. 

Tabela 10.2.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Familiar – 
Situação Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 88%
Peso de mercado pirapitinga 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,7 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

10.2.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura de 3,5 ha otimizada foi assumido um aumento de 20% na dedicação do 
proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 25% do seu tempo útil.

10.2.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 20% em relação à situação atual.

10.2.1.9 Preço de comercialização da produção

Foi considerado o mesmo valor de comercialização adotado na situação atual. 

10.2.2 Piscicultura Familiar Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura familiar otimizada.

1.1.1.1 * 10.2.1.5.1
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10.2.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura familiar otimizada é apresentado 
na Tabela 10.2.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos para a 
implantação do projeto completo é de R$ 183.160,00. Este valor é 5,68% superior em relação 
à piscicultura atual considerada no estudo anterior. Os principais itens de investimento são 
a construção dos viveiros, e a cobertura do tanque berçário. Também foi considerado o 
investimento em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 25% 
para a piscicultura. 
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede de 
despesca e outros apetrechos foram adicionados à relação na piscicultura familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. No investimento não foi considerado 
o custo de aquisição da terra.

Tabela 10.2.2.1 Investimento na construção da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 166.800,00
Construção piscicultura 35.000 4,50 157.500,00

Galpão (30% piscicultura) 1 1.800,00 1.800,00

Rede antipássaros 5.000 1,50 7.500,00

VEÍCULOS 11.250,00

Veículo utilitário (25% piscicultura) 1 10.000,00 10.000,00

Moto 1 1.250,00 1.250,00

EQUIPAMENTOS 5.110,00
Roçadeira costal (10% piscicultura) 1 260,00 260,00

Rede de arrasto 1 2.500,00 2.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

VALOR TOTAL 183.160,00

Além do valor do investimento, serão necessários R$ 15.817,52 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 8.785,17 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 207.762,69, conforme apresentado 
Tabela 10.2.2.2 abaixo.
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Tabela 10.2.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura – Situação Otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 183.160,00

CUSTEIO INICIAL 15.817,52

CAPITAL DE GIRO 8.785,17

INVESTIMENTO TOTAL 207.762,69

10.2.2.2   Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura familiar otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.

10.2.2.2.1  Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura deverá gerar uma produção anual de 15.840 kg 
de pirapitinga, com uma produtividade de 4,52 t./ha/ano quando se considera toda a área 
de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 1,386 kg de curimatã, 
obtida no cultivo em regime de policultivo com o pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 10.2.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual 
de R$ 112.860 com a venda de 15.840 kg de pirapitinga e 1.386 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 75.804,45. O que representa um custo 
total de despesas por quilo de peixe produzido de R$ 4,79, quando se considera somente a 
quantidade de pirapitinga produzida. Este valor representa uma redução de R$ 0,15 (3,0%) 
no custo de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura atual.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 63.883,89 e representam 81,8% do custo 
total (CT) de produção, indicando uma alta efi ciência produtiva. A ração representa 56,5% do 
custo total, sendo o custo de transporte, com 8,8% do custo total e o custo dos alevinos de 
pirapitinga (3,5%) os outros custos mais signifi cativos. Não foram considerados impostos de 
venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 11.920,56 (15,6% do total) e as despesas 
administrativas representam 3,5% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 48.976,11 (margem de 
43,4%) e uma margem líquida (ML) de R$ 37.055,55 (ML de 32,8%). Descontando da ML os 
R$ 2.292,55 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual de 
R$ 34.763,00 o que representa uma margem de lucro de 30,8%.
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Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 15.840 kg 6,60 104.544,00          92,6%
Curimatã 1.386 kg 6,00 8.316,00             7,4%

RECEITA BRUTA TOTAL 112.860,00           100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 63.883,89 81,8%
Alevinos pirapitinga 9.000 un. 0,30 2.700,00 3,5%
Alevinos curimatã 1.481 un. 0,25 370,19 0,5%
40% PB 2 a 4 mm 182,76 kg 5,20 950,35 1,2%
36% PB 4 mm 1.035,64 kg 2,80 2.899,80 3,7%
32% PB 4 a 6 mm 2.569,61 kg 2,00 5.139,23 6,6%
28% PB 8 a 10 mm 23.126,52 kg 1,52 35.152,31 45,0%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 2.660,00 3,4%
Combustíveis/transporte 6.885,43 8,8%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 0,00 0,0%
Despesas administrativas 2.694,60 3,5%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 1.273,70 1,6%
Seguros 562,50 0,7%
Impostos, taxas e contribuições 2.595,78 3,3%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 48.976,11 43,4%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 75.804,45 97,1%
   Pró-labore e encargos 4.820,96 6,2%
   Depreciação 7.099,60 9,1%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 37.055,55 32,8%

CUSTO TOTAL (CT) 78.097,00 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 2.292,55 2,9%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 34.763,00 30,8%

Tabela 10.2.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura familiar – Situação Otimizada.

10.2.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros para a 
avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de caixa fi nanceiro, 
apresentado na tabela 10.2.2.4, que mostra a alocação do investimento inicial, receitas, custos, 
resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para manutenção do empreendimento. 
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10.2.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 39,1% (R$ 
44.149,15 ao ano), se reduzindo a 21,9% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de depreciação, apenas a necessidade 
de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos anos, de forma que os valores da 
ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

10.2.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 7,18 anos. Este prazo de retorno 
pode ser considerado um pouco acima do ideal, mas ainda dentro da viabilidade econômica. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva.

10.2.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 21,30% da receita projetada ou R$ 24.034,49. Este valor 
pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento viável com a venda 
de menos de um quarto da produção esperada para cobrir todos os custos fi xos.

10.2.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 15,4%. 
Este valor é considerado bom, sendo signifi cativamente superior à taxa de juros adotada 
neste estudo, de 6% ao ano. 

10.2.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura familiar otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

Piscicultura do Acre 2020

insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:
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10.2.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 6,60/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado de 
-15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.640,07/tonelada). Estes 
dados são apresentados na Tabela 10.2.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, com 
o aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 18,5% com 
um preço de R$ 6,93/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que nesta 
condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 6,27/kg, reduz 
a TIR para 12,2%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que 
é ultrapassada com uma redução de 10% no preço de venda.
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 13,9%, mostrando grande 
infl uência deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável com um aumento no 
preço médio da ração de pouco mais de 15%.

Tabela 10.2.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,60 e preço médio de compra de ração de R$ 
1.640,07 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga
R$/Ton. 7,59 7,26 6,93 6,60 6,27 5,94
1.968,08 18,9% 15,9% 9,4% 5,8% 1,8% -2,7%
1.886,08 20,3% 17,3% 14,2% 10,9% 7,5% 3,7%
1.804,08 21,6% 18,7% 15,6% 12,5% 9,1% 5,4%
1.722,07 22,9% 20,1% 17,1% 13,9% 10,6% 7,1%
1.640,07 24,3% 21,4% 18,5% 15,4% 12,2% 8,7%
1.558,07 25,6% 22,8% 19,8% 16,8% 13,7% 10,3%
1.476,06 26,9% 24,1% 21,2% 18,2% 15,1% 11,9%
1.394,06 28,2% 25,4% 22,6% 19,6% 16,6% 13,4%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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10.2.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 10.2.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, mas a taxa de conversão 
alimentar teria que piorar mais que 20% (acima de 2,04:1,0) para fazer com que a TIR atinja 
valores menos interessantes, afetando a viabilidade econômica do projeto.

Tabela 10.2.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa 
interna de retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,04 1,96 1,87 1,79 1,70 1,62 1,53 1,45

Índice
% Lucro 22,7% 24,7% 26,8% 28,8% 30,8% 32,8% 34,8% 36,9%

TIR 9,4% 10,9% 12,5% 13,9% 15,4% 16,8% 18,2% 19,6%

10.2.2.9 Conclusões – Piscicultura Familiar Otimizada

A premissa para se fazer um EVTE de uma piscicultura de porte similar à piscicultura típica 
encontrada na região, mas operando de forma otimizada, com uma melhor gestão técnica, foi 
demonstrar o efeito econômico e benefícios advindos, mesmo que o investimento inicial seja 
levemente superior, 5,68% neste caso. 
O aumento da produção e redução do custo de produção por quilo de peixe foram determinantes 
para aumentar a viabilidade econômica deste EVTE em relação à piscicultura atual, indicando 
que a maior dedicação e qualifi cação do proprietário são determinantes para a obtenção de 
uma maior lucratividade, mesmo em condições de produção em pisciculturas familiares.

10.3 Piscicultura Empresarial Otimizada

O EVTE de uma piscicultura empresarial otimizada, com porte signifi cativamente superior 
à piscicultura familiar típica da região foi elaborado para avaliar o impacto do porte da 
piscicultura na sua viabilidade técnica e econômica. No presente estudo foram mantidos os 
índices zootécnicos de produção da piscicultura familiar otimizada, de modo que a piscicultura 
empresarial otimizada considerada opera dentro de uma boa gestão técnica. 
A seguir se encontram detalhados as principais modifi cações adotadas no EVTE da piscicultura 
empresarial otimizada em relação à situação atual e a familiar otimizada.

1.1.1.1 * 10.3.1.5.1
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10.3.1 Premissas do EVTE - características do sistema produtivo

10.3.1.1 Área de cultivo e estrutura da piscicultura

Para o EVTE da piscicultura empresarial otimizada foi determinada uma área de engorda de 
10,5 ha, sendo 10.000 m2 de área de berçários cobertos com tela antipássaros. Adicionalmente, 
foi considerado um galpão para o armazenamento de ração. 75% do veículo utilitário passou 
a ser pago pela piscicultura nesta análise.

10.3.1.2 Sistema e fases de cultivo

O ciclo de produção aplicado é feito em duas fases, com os alevinos comprados com 
aproximadamente 1 g sendo povoados nos berçários e, posteriormente transferidos aos viveiros 
de engorda até o peso de mercado, assumido como 2,0 kg. A taxa de sobrevivência média adotada 
no estudo foi mantida em 88%, a partir dos alevinos comprados. 

10.3.1.3 Juvenis

No presente EVTE foi adotada uma redução de 15% no valor de compra dos alevinos de 
pirapitinga, devido à maior escala de compra de modo que os alevinos de pirapitinga de 4 a 5 cm 
foram adquiridos por um preço de R$ 260,00/milheiro. A quantidade de alevinos foi arredondada 
para o milheiro mais próximo, sendo necessários anualmente 27.000 alevinos.

10.3.1.4 Ração

No presente EVTE os valores médios das rações utilizadas foram reduzidos em 5%, devido 
ao maior volume comprado anualmente (80.743,61 kg) mas a proporção ao longo do cultivo 
foi mantida. A taxa de conversão alimentar foi mantida em 1,7:1,0.

10.3.1.5 Produção espécie principal

A produção de pirapitinga por hectare foi mantida igual à piscicultura familiar otimizada, mas 
devido à maior área de produção, a produção anual foi de 47.520 kg.

1.1.1.9         Consórcio com curimatã

Foram mantidos os parâmetros do consórcio com o curimatã (78% sobrevivência, peso de 
mercado de 1,2 kg), mas devido à maior área a biomassa de curimatã produzida por ciclo 
passou para 4.158 kg/ano, sendo vendida a um preço de R$ 6,00/kg. O valor de compra dos 
alevinos de curimatã foi reduzido em 15% devido à maior escala de compra da piscicultura 
empresarial otimizada (R$ 210,00/mil).

1.1.1.1 * 10.3.1.5.1
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10.3.1.6 Parâmetros zootécnicos

Os principais parâmetros zootécnicos adotados no EVTE Piscicultura empresarial otimizada 
estão apresentados na Tabela 10.3.1.1 abaixo. 

Tabela 10.3.1.1 Parâmetros zootécnicos considerados na análise da Piscicultura Empresarial Otimizada.

Parâmetros Zootécnicos Utilizados Valores
Sobrevivência total espécie principal 88%
Peso de mercado 2,0
Ciclos/ano fase engorda 1
Produção anual t./ha engorda 4,52
Taxa de conversão alimentar 1,7 :1
Principal ração utilizada Ração 28% PB 8 mm

10.3.1.7 Necessidade de mão de obra, salários e encargos

Para a piscicultura empresarial otimizada de 10,5 ha foi assumido um aumento de 40% na 
dedicação do proprietário para a atividade da piscicultura, passando para 35% do seu tempo 
útil. Também foi considerada a contratação de um funcionário com salário de 1,5 salário 
mínimo/mês, trabalhando para a piscicultura em 50% do seu tempo. 

10.3.1.8 Despesas administrativas

O valor das despesas administrativas, incluindo o trabalho realizado pelo proprietário na sua 
realização, também foi elevado na proporção de 40% em relação à situação atual.

10.3.1.9 Preço de comercialização da produção

Devido ao aumento no volume de produção, foi considerado que o preço médio de venda da 
produção de pirapitinga na piscicultura empresarial otimizada foi reduzido para R$ 6,27/kg, 
uma redução de R$ 0,33/kg (5,0%).

10.3.2 Piscicultura Empresarial Otimizada – Resultado do EVTE

Nesta seção, são apresentados os resultados e análises obtidos com a elaboração do EVTE 
sob a situação da piscicultura empresarial otimizada.
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10.3.2.1 Investimento para a construção e operação da piscicultura 

O investimento necessário para a construção da piscicultura empresarial otimizada é 
apresentado na Tabela 10.3.2.1 abaixo. O valor total das instalações, veículos e equipamentos 
para a implantação do projeto completo é de R$ 541.950. Os principais itens de investimento 
são a construção dos viveiros, incluindo os tanques berçário. Também foi considerado o 
investimento em um veículo utilitário, para o qual foi considerada uma taxa de uso de 75% 
para a piscicultura. Como a piscicultura ultrapassou 5,0 ha, um valor de R$ 3.000,00 foi 
alocado para os custos do licenciamento ambiental.
Uma série de equipamentos, como um medidor de oxigênio, kit de qualidade de água, rede 
de despesca e outros apetrechos também fazem parte da relação como na piscicultura 
familiar otimizada.
Para fi ns do estudo de viabilidade econômica, o valor do investimento foi distribuído nos 
primeiros 6 meses do período de 10 anos considerado. No investimento não foi considerado 
o custo de aquisição da terra.

Tabela 10.3.2.1 Investimento na construção da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO PISCICULTURA
ITEM QUANTIDADE VALOR UN. VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES 496.500,00
Taxas ambientais/processo licenciamento 1 3.000,00 3.000,00

Construção piscicultura 105.000 4,50 472.500,00

Galpão 1 6.000,00 6.000,00

Rede antipássaros 10.000 1,50 15.000,00

VEÍCULOS 35.000,00
Veículo utilitário (75% piscicultura) 1 30.000,00 30.000,00

Moto 1 5.000,00 5.000,00

EQUIPAMENTOS 10.450,00
Roçadeira costal 1 2.600,00 2.600,00

Rede de arrasto 1 2.500,00 2.500,00

Oxímetro + kit análise 1 2.000,00 2.000,00

Apetrechos diversos 1 200,00 200,00

Balança 1 150,00 150,00

Carreta alimentação moto 1 3.000,00 3.000,00

VALOR TOTAL 541.950,00
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Além do valor do investimento, serão necessários R$ 36.517,67 em capital para o custeio 
inicial da produção de peixes e R$ 25.056,91 na forma de capital de giro da atividade até que 
a produção da piscicultura, prevista para começar a ser vendida a partir do 12º mês após o 
investimento ser iniciado, comece a dar retornos. Desta forma, o investimento total necessário 
para a construção e operação da piscicultura é de R$ 603.524,58, conforme apresentado na 
Tabela 10.3.2.2 abaixo.

Tabela 10.3.2.2 Valor do investimento total para a construção e operação da piscicultura empresarial otimizada.

INVESTIMENTO TOTAL PISCICULTURA
INVESTIMENTO FIXO E EQUIPAMENTOS 541.950,00

CUSTEIO INICIAL 36.517,67

CAPITAL DE GIRO 541.950,00

INVESTIMENTO TOTAL 36.517,67

10.3.2.2  Demonstrativo de resultados anual – Piscicultura empresarial otimizada

Os resultados apresentados abaixo são os previstos após o empreendimento atingir produção 
plena, o que deverá ocorrer a partir do segundo ano após o início da construção dos viveiros.
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10.3.2.2.1 Resultados de produção

Após totalmente operacional, a piscicultura empresarial otimizada deverá gerar uma produção 
anual de 47.520 kg de pirapitinga, com uma produtividade de 4,52 t./ha/ano quando se 
considera toda a área de cultivo. Adicionalmente, a piscicultura terá uma produção anual de 
4.158 kg de curimatã, obtida no cultivo em regime de policultivo com a pirapitinga.
O demonstrativo de resultados anual da piscicultura em operação plena está apresentado na 
Tabela 10.3.2.3 abaixo. Em termos de receita, a piscicultura deverá obter uma receita anual 
de R$ 322.898,40 com a venda de 47.520 kg de pirapitinga e 4.158 kg de curimatã. 
O custo operacional total (COT) anual calculado é de R$ 209.442,26, o que representa um 
custo total por quilo de peixe produzido de R$ 4,41, quando se considera somente a quantidade 
de pirapitinga produzida. Este valor representa uma redução de R$ 0,38/kg (7,3%) no custo 
de produção por quilo da espécie principal em relação à piscicultura familiar otimizada.
O custo operacional efetivo (COE) totalizou R$ 183.800,17 e representa 85,1% do custo 
total (CT) de produção. A ração representa 58,3% do custo total, sendo a mão de obra 
(salários, encargos e alimentação) com 6,1%, o custo de transporte, com 5,8% e os 
alevinos de pirapitinga, com 3,2% do custo total, os outros custos mais signifi cativos. Não 
foram considerados impostos de venda, uma vez que foi assumido que toda produção seria 
comercializada dentro do estado.
Os custos de depreciação e pró-labore totalizam R$ 25.642,09 (11,9% do total) e o valor das 
despesas administrativas representa 1,7% do total.
O empreendimento gera uma margem bruta (MB) anual positiva de R$ 139.098,23 (margem 
de 43,1%) e uma margem líquida (ML) de R$ 113.456,14 (ML de 35,1%). Descontando da ML 
os R$ 6.424,91 de custo do capital operacional, o empreendimento apresenta um lucro anual 
de R$ 107.031,23, o que representa uma margem de lucro de 33,1%.
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 Tabela 10.3.2.3 Demonstrativo de resultados anual da piscicultura empresarial otimizada.

10.3.2.3 Avaliação econômica do investimento na piscicultura

Foi realizada uma análise considerando 10 anos para calcular os principais parâmetros 
para a avaliação do investimento realizado na piscicultura. Foi elaborado um fl uxo de 
caixa fi nanceiro, apresentado na tabela 10.3.2.4, que mostra a alocação do investimento 
inicial, receitas, custos, resultados e inclusive a necessidade de reinvestimento para 
manutenção do empreendimento. 

Valores em Reais
PREÇO 

ITEM QUANT. UNID. UNIDADE VALOR (R$) %
RECEITA BRUTA
Pirapitinga 47.520 kg 6,27 297.950,40          92,3%
Curimatã 4.158 kg 6,00 24.948,00            7,7%

RECEITA BRUTA TOTAL 322.898,40           100,0%

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 183.800,17 85,1%
Alevinos pirapitinga 27.000 un. 0,26 6.885,00 3,2%
Alevinos curimatã 4.442 un. 0,21 943,99 0,4%
40% PB 2 a 4 mm 548,28 kg 4,94 2.708,51 1,3%
36% PB 4 mm 3.106,93 kg 2,66 8.264,43 3,8%
32% PB 4 a 6 mm 7.708,84 kg 1,90 14.646,80 6,8%
28% PB 8 a 10 mm 69.379,56 kg 1,44 100.184,08 46,4%
Energia eletrica 0 kwh 0,00 0,0%
Insumos de produção (calc./medic.) 7.980,00 3,7%
Combustíveis/transporte 12.434,86 5,8%
Impostos de venda (ICMS) 0,00 0,0%

   Mão-de-obra e encargos 13.076,89 6,1%
Despesas administrativas 3.772,44 1,7%
Utilidades e despesas comerciais/marketing 0,00 0,0%
Manutenção 3.726,50 1,7%
Seguros 1.750,00 0,8%
Impostos, taxas e contribuições 7.426,66 3,4%

MARGEM BRUTA (MB = RB - COE) 139.098,23 43,1%

CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT) 209.442,26 97,0%
   Pró-labore e encargos 6.326,09 2,9%
   Depreciação 19.316,00 8,9%

MARGEM LÍQUIDA (ML = RB - COT) 113.456,14 35,1%

CUSTO TOTAL (CT) 215.867,17 100,0%
   Remuneração capital operacional 6% 6.424,91 3,0%

LUCRO (LUCRO = RB - CT) 107.031,23 33,1%
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10.3.2.4 Lucro e margem líquida do investimento

O fl uxo de caixa previsto demonstra que já a partir do segundo ano o projeto começa a 
apresentar receitas positivas, operando com uma margem líquida de caixa de 40,2% (R$ 
129.886,14 ao ano), se reduzindo a 25,2% nos anos em que há necessidade de reinvestimento. 
Nos anos 5 e 10, devido à necessidade de refazer o investimento em equipamentos a receita 
líquida cai, mas se mantem positiva. Na análise do fl uxo de caixa não se inclui os valores de 
depreciação, apenas a necessidade de reinvestimento para a nova compra bens ao longo dos 
anos, de forma que os valores da ML são diferentes do apresentado anteriormente no DRE.
Neste cálculo não se está considerando o custo de oportunidade da terra.

10.3.2.5 Tempo de retorno no investimento

O investimento tem um prazo de retorno (payback simples) de 6,8 anos. Este prazo de 
retorno pode ser considerado bom, dentro do limite da viabilidade econômica para a 
atividade de piscicultura. 

10.3.2.6 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio é alcançado com 21,37% da receita projetada ou R$ 68.994,19. 
Este valor pode ser considerado como relativamente baixo, tornando o empreendimento 
viável com a venda de pouco mais de um quinto da produção esperada para cobrir todos 
os custos fi xos.

10.3.2.7 Taxa interna de retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) calculada com os números de 10 anos do projeto foi de 
15,8%. Este valor é considerado bom, pois é signifi cativamente superior à taxa de juros 
adotada neste estudo, de 6% ao ano. 

10.3.2.8 Análise de Sensibilidade – Piscicultura empresarial otimizada

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
insumos e dos principais índices técnicos adotados no estudo.  Variáveis avaliadas:

Piscicultura do Acre 2020

A análise de sensitividade permite avaliar como os indicadores de viabilidade econômico-
fi nanceira se comportam a partir da variação dentro de uma faixa dos preços dos produtos e 
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10.3.2.8.1 Fator preço de venda e custo de ração

Foi realizada uma análise de sensibilidade do resultado do investimento  considerando-se 
uma variação percentual de 5%, 10% e 15% para mais e 5% e 10% para menos no preço de 
venda adotado no EVTE (R$ 6,27/kg) e também no preço médio da ração, que foi variado 
de -15% a + 20% em cima do preço médio utilizado neste estudo (R$ 1.558,07,07/tonelada). 
Estes dados são apresentados na Tabela 10.3.2.5. Pode-se verifi car que conforme esperado, 
com o aumento do preço de venda da pirapitinga a TIR também se eleva, chegando a 18,8% 
com um preço de R$ 6,58/kg (aumento de apenas 5% no preço de venda), mostrando que 
nesta condição o investimento passa a demonstrar viabilidade signifi cativamente maior. 
De forma inversa, uma redução de 5% no preço de venda do produto, para R$ 5,96/kg, reduz 
a TIR para 12,7%, estando ainda dentro da margem de viabilidade do empreendimento, que 
chega perto do limite com uma redução de 10% no preço de venda (TIR de 9,4%)..
Um aumento de 5% no preço médio da ração reduz a TIR a 14,4%, mostrando grande infl uência 
deste fator de custo. O empreendimento mantém-se viável com um aumento no preço médio 
da ração de pouco mais de 15%.

Tabela 10.3.2.5 Infl uência de variações de -10% a +15% no preço de venda e de -15% a +20% no preço 
médio de compra da ração na TIR. Valores de venda de R$ 6,27 e preço médio de compra de ração de R$ 
1.558,07 foram utilizadas como cenário mais provável na análise.

Fator preço ração Fator Preço de Venda Pirapitinga (R$/kg)
R$/t. 7,21 6,90 6,58 6,27 5,96 5,64

1.869,68 19,2% 16,3% 10,0% 6,6% 2,8% -1,4%
1.791,78 20,5% 17,6% 14,6% 11,5% 8,2% 4,6%
1.713,87 21,8% 19,0% 16,0% 13,0% 9,7% 6,2%
1.635,97 23,1% 20,3% 17,4% 14,4% 11,2% 7,8%
1.558,07 24,4% 21,6% 18,8% 15,8% 12,7% 9,4%
1.480,16 25,7% 22,9% 20,1% 17,2% 14,1% 10,9%
1.402,26 26,9% 24,2% 21,4% 18,5% 15,5% 12,4%
1.324,36 28,2% 25,5% 22,7% 19,9% 16,9% 13,9%

Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020
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10.3.2.8.2 Fator conversão alimentar

Foi realizada uma análise de sensibilidade com a taxa de conversão alimentar, verifi cando 
a sua infl uência na margem de lucro e TIR, conforme apresentado na Tabela 10.3.2.6. Os 
números indicam que este fator tem grande infl uência no resultado, e que a viabilidade 
econômica do projeto suportaria uma piora na taxa de conversão alimentar de pouco mais de 
20%, pouco acima de 2,04:1,0.

Tabela 10.3.2.6 Infl uência da taxa de conversão alimentar na margem de lucro (% Lucro) e taxa interna de 
retorno (TIR) do empreendimento.

Fator Conversão Alimentar
2,04 1,96 1,87 1,79 1,70 1,62 1,53 1,45

Índice
% Lucro 25,1% 27,1% 29,1% 31,1% 33,1% 35,2% 37,2% 39,2%

TIR 10,0% 11,5% 13,0% 14,4% 15,8% 17,2% 18,5% 19,9%

10.3.2.9 Conclusões – Piscicultura Empresarial Otimizada

A piscicultura empresarial otimizada considerada bem gerida tecnicamente, com uma área 
de 10,5 ha, obteve, como esperado, um faturamento bruto anual muito superior à piscicultura 
familiar típica da região. Apesar de manter os mesmos índices técnicos de produção, devido à 
maior escala de produção o empreendimento empresarial também obteve índices econômicos 
melhores que a piscicultura familiar otimizada, mesmo demandando mais mão de obra e 
vendendo o pescado 5% mais barato. 
Um aumento ainda maior da área de produção, mantendo a quantidade de mão de obra 
considerada poderia melhorar ainda mais a lucratividade e viabilidade econômica da 
piscicultura empresarial otimizada em questão. 
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10.4 Conclusões sobre a regional

A Tabela 10.3.2.7 apresenta de modo resumido os principais índices e o grau de viabilidade 
técnica e econômica de cada uma das situações analisadas.

Tabela 10.3.2.7 Resumo dos principais índices técnicos e econômicos analisados nas diferentes 
situações da piscicultura na região

Índice Situação Piscicultura Analisada
Atual Otimizada Empresarial 

Área (ha) 3,5 3,5 10,5
Taxa Conversão Alimentar 1,83 1,70 1,70
Produtividade total (t./ha/ano) 4,47 4,92 4,92
Custo produção (R$/kg) 4,94 4,79 4,41
Preço de venda (R$/kg) 6,60 6,60 6,27
Receita Bruta Anual (R$) 102.600,00 112.860,00 322.898,40
Lucro Anual (R$) 29.217,03 34.763,00 107.031,23
Lucratividade (%) 28,5 30,8 33,1
Ponto Equilíbrio (%) 24,06 21,30 21,37
Prazo retorno investimento (anos) 7,46 7,18 6,80
Taxa Interna de Retorno (%) 12,7 15,4 15,8
Empreendimento é
Técnica e Economicamente Viável?*

Sim Sim+ Sim+

* Sim + : É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 10% (TIR > 7,0% na variação de 10% negativo)
  Sim: É viável e resiste a variações de preço de pelo menos 5% (TIR >8,0% na variação de 10% negativo)
  Sim - : Atende aos requisitos mínimos de viabilidade (TIR >8,0% na condição esperada), mas variações de 

preço de 5% já tornam o empreendimento inviável.
  Não: Não é viável no médio/longo prazo
  Não - : Não é viável no curto prazo, lucratividade negativa

Os três EVTE para a produção de pirapitinga considerados no presente capítulo mostram a 
viabilidade econômica da produção da pirapitinga em consórcio com o curimatã na regional do Alto 
Acre dentro das condições econômicas atualmente existentes. Apesar de mesmo a piscicultura 
familiar, operando nas condições atuais apresentar uma boa viabilidade econômica, para reduzir 
o risco da piscicultura, é fundamental que os produtores invistam o mínimo na estruturação das 
suas propriedades e na sua própria capacitação, permitindo que operem dentro dos parâmetros 
considerados no EVTE da piscicultura familiar otimizada. Desta forma, além de reduzir o risco, 
eles aumentam signifi cativamente a lucratividade e o retorno econômico do seu capital investido.
Também foi possível demonstrar que o aumento da escala da piscicultura traz benefícios 
signifi cativos para a atividade, aumentando a viabilidade econômica dos empreendimentos 
que operam dentro de bons parâmetros técnicos.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS DOS EVTES11

A elaboração de EVTEs, como atividade complementar ao diagnóstico da piscicultura e 
balizador para a elaboração de ações para o desenvolvimento da atividade são de fundamental 
importância estratégica para o estado. Entretanto, igualmente importante é manter as 
informações atualizadas periodicamente para realizar o acompanhamento e avaliação do 
nível de competitividade da atividade ao longo do tempo. Só a partir desse tipo de trabalho 
será possível identifi car os principais pontos de estrangulamento e riscos e, assim, planejar e 
executar ações preventivas e corretivas para melhorar a sustentabilidade do negócio.
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Com base nas informações levantadas no Diagnóstico e resultados dos EVTEs, foi elaborado 
um plano de ações estratégicas para que as instituições de apoio à piscicultura possam 
implantar atividades coordenadas para atingir as metas de desenvolvimento setorial, sem 
que haja comprometimento da sustentabilidade dos empreendimentos.

POTENCIAL DE MERCADO E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA PISCICULTURA NO ACRE

541Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020



542 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

12 METODOLOGIA DO PLANO ESTRATÉGICO

12.1 Produção e estudo do potencial de mercado de pescados

12.1.1 Levantamento de dados
Foram utilizados os dados primários obtidos no levantamento realizado para o Diagnóstico da 
Piscicultura no Acre, englobando as cinco regionais do estado junto ao comércio de pescados 
em cada um dos municípios, com destaque aos supermercados, peixarias, mercados 
municipais, colônias de pescadores, entre outros. O levantamento foi realizado entre 10 de 
julho e 01 de novembro de 2019. Para a realização dessa coleta de dados, foi aplicado um 
questionário com o objetivo de traçar o perfi l de compra e venda desses empreendimentos, 
bem como buscar quantifi car a oferta e demanda de pescados nesses municípios.
Complementarmente à essas informações, foram obtidos os dados de entrada e saída de 
pescados do estado junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Acre – SEFAZ, referentes 
aos anos de 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019. 
Os dados de comercialização e canal de venda (atacadistas, varejistas e consumidores 
fi nais) e os preços pagos ao produtor das principais espécies apresentadas, considerando 
valores e condições de pagamento por parte dos atacadistas, varejistas e consumidores 
fi nais, incluindo variações sazonais foram registrados. Com base nessas informações e as 
principais difi culdades enfrentadas no processo de comercialização, do ponto de vista do 
produtor, foi avaliado o potencial e perspectivas de mercado para das suporte à elaboração 
da proposição de ações estratégicas para melhorar a comercialização da produção no estado.
A pesquisa de dados secundários foi realizada para capturar quaisquer informações 
complementares àqueles necessárias para enriquecer o estudo. Foi dada preferência para 
fontes de dados ofi ciais, sempre que possível (Food and Agriculture Organization – FAO/
ONU, Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA, Ministério da Indústria Comércio e Serviços – MDIC, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, entre outros), 
referenciados ao fi nal do documento.

12.2 Plano de ações estratégicas

O plano foi elaborado com base nas informações geradas no diagnóstico, EVTE e no 
levantamento sobre o mercado dentro e fora do Acre. As ações propostas foram com base 
em projeções de metas de melhoria qualitativa da produção e vendas de pescados, bem 
como de aumento quantitativo. Essas ações foram organizadas para curto (implantação ao 
longo dos próximos 12 meses), médio (implantação ao longo dos próximos 5 anos) e longo 
prazos (implantação ao longo dos próximos 10 anos) e nos seguintes âmbitos: Atuação das 
entidades no ambiente de negócios; Apoio aos produtores na melhoria da produção e da 
gestão e; Apoio à cadeia de comercialização do pescado. 

METODOLOGIA DO
PLANO ESTRATÉGICO12
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13 PRODUÇÃO E POTENCIAL DE MERCADO

13.1 Informações sobre a produção de pescados

Nesta seção, são apresentadas a síntese dos dados estatísticos sobre a produção de 
pescados do Acre, a situação da piscicultura do ponto de vista da infraestrutura e ambiente de 
negócio, da tecnologia e gestão e as principais difi culdades enfrentadas pelo setor produtivo 
que subsidiaram a elaboração das ações sugeridas para a melhoria qualitativa e o crescimento 
quantitativo da produção de pescados no estado.

13.1.1 Dados estatísticos sobre a produção
Infelizmente, no segmento de pescados, o país ainda deixa muito a desejar em termos de 
geração de dados estatísticos. Um exemplo disso é a ausência de estatísticas da pesca 
extrativa (últimos dados ofi ciais são referentes a 2009) e a discrepância entre os dados ofi ciais 
da aquicultura e aqueles gerados por entidades privadas ligadas ao setor. 
Os últimos dados da pesca indicam que o Acre extraiu, em 2009, dos seus rios e lagos, 1.568 
toneladas de pescados (IBAMA, 2010). Considerando que a pesca já estava estagnada há 
mais de uma década na época de divulgação dos referidos dados, é possível inferir que o 
volume de pescado dessa origem deve estar próximo dessa cifra ou até um pouco menor 
nos tempos atuais. Informações essas que são corroboradas pela FAO (2018), uma vez que, 
segundo essa fonte, a pesca continental no Brasil encontra-se estagnada, tendo apresentado 
um declínio da ordem de 7,5% em volume, em comparação ao período de 2005-2014. 
Do lado da piscicultura, os dados ofi ciais publicados pelo IBGE referentes ao Acre, em 
2018, citam a produção de 3.831 toneladas de pescados, enquanto a Peixe BR (Associação 
Brasileira da Piscicultura) estima que a produção no mesmo ano foi de 8.500 toneladas (8.000 
t. em 2017). Especialistas do setor avaliam que, provavelmente, os números ofi ciais estejam 
subestimados porque muitos produtores são informais e temem participar de pesquisas 
e/ou de declarar a real produção de seus empreendimentos. E, por outro lado, o dado da 
entidade privada citada está aparentemente superestimado, porque as informações coletadas 
in loco indicam que houve uma forte retração na produção em 2018, comparado a 2017, por 
causa dos problemas causados pelas instabilidades de mercado, contrariando as estimativas 
publicadas. Assim, com base nas informações estatísticas disponíveis e nos dados levantados 
no Diagnóstico da Piscicultura no Acre, estima-se que a produção da piscicultura no estado, 
que já foi maior, atualmente esteja ao redor de 4.500 toneladas anuais, que representa um 
valor de R$ 32 milhões/ano em receitas aos produtores.

PRODUÇÃO E
POTENCIAL DE MERCADO13
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No Quadro 1, a seguir, é apresentada a distribuição da produção de peixes pela piscicultura 
nos municípios do Acre referentes a 2018 com base nos dados do IBGE/PPM.

Quadro 1. Produção da piscicultura nas regionais do Acre em 2018.

Regional do Juruá Peso (kg) Participação Ranking
Cruzeiro do Sul 297.718 7,8% 3º
Mâncio Lima 231.359 6,0% 6º
Rodrigues Alves 229.954 6,0% 7º
Marechal Thaumaturgo 96.175 2,5% 14º
Porto Walter 62.900 1,6% 17º
Subtotal 918.106 24,0%

Regional de Tarauacá-Envira Peso (kg) Participação Ranking
Feijó 172.010 4,5% 10º
Tarauacá 112.344 2,9% 12º
Jordão 5.200 0,1% 21º
Subtotal 289.554 7,6%

Regional do Purus Peso (kg) Participação Ranking
Sena Madureira 110.652 2,9% 13º
Manoel Urbano 14.700 0,4% 20º
Santa Rosa do Purus 4.216 0,1% 22º
Subtotal 129.568 3,4%

Regional do Baixo Acre Peso (kg) Participação Ranking
Rio Branco 788.032 20,6% 1º
Porto Acre 260.085 6,8% 4º
Bujari 240.987 6,3% 5º
Acrelândia 199.552 5,2% 8º
Senador Guiomard 199.352 5,2% 9º
Plácido de Castro 129.667 3,4% 11º
Capixaba 41.101 1,1% 19º
Subtotal 1.858.776 48,5%

Regional do Alto Acre Peso (kg) Participação Ranking
Brasileia 434.820 11,3% 2º
Xapuri 73.000 1,9% 15º
Assis Brasil 69.000 1,8% 16º
Epitaciolândia 58.351 1,5% 18º
Subtotal 635.171 16,6%

Total 3.831.175 100,0%

Fonte: Elaborado pela Nova Aqua a partir dos dados do IBGE (2019).
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De fato, quando confrontamos os dados estatísticos com as informações coletadas in loco, 
surgem algumas dúvidas e contradições, ao exemplo dos municípios de Porto Acre e Rodrigues 
Alves, citados como 4º e 7º no ranking do estado, respectivamente. O levantamento feito 
nesses municípios indica que, historicamente, não há um número grande de piscicultores 
nesses municípios e que, em 2018, houve uma forte retração na produção de muitos desses. 
Assim, é pouco provável que o volume de produção publicado refl ita a real produção no 
campo nessas localidades.
Assim, fi ca evidente a necessidade premente de melhorar os dados estatísticos do setor 
de pescados para que seja possível elaborar planos e políticas públicas mais assertivas e 
direcionadas ao setor.

13.1.2 Infraestrutura e ambiente de negócio
As informações coletadas durante as entrevistas dos produtores apontam que cerca de 51% 
do total de entrevistados declararam que a condição de acesso viário às suas propriedades 
é ruim (acesso precário) ou péssima (sem acesso) no período chuvoso do ano. A única 
exceção foi na regional do Alto Acre, onde 33% declararam sofrer com problema de acesso 
viário, enquanto nas demais regionais, entre 50 e 59% dos entrevistados informaram serem 
prejudicados pela má trafegabilidade. Considerando que a piscicultura é uma atividade de ciclo 
contínuo e que, via de regra, tem duração típica de 10 a 12 meses, o suprimento do principal 
insumo, a ração, não pode ser interrompido, sob o risco de perda de efi ciência produtiva e 
aumento de custo de produção. Sendo a ração um produto perecível que no clima amazônico 
não permite um armazenamento adequado sem perda de sua qualidade por mais de 90 dias 
(idealmente 60 dias), esse produto não pode ser estocado por um longo período e, mesmo 
que pudesse, aumentaria os custos de produção por causa do custo do capital imobilizado no 
estoque desse insumo.
A alta perecibilidade do pescado também é um fator de risco agravado pela má infraestrutura 
viária, pois o período chuvoso no Acre, que está tipicamente compreendido entre os meses 
de outubro e abril, coincide com o período da maior concentração de vendas do pescado, 
sobretudo dos pequenos e médios produtores, que é durante a quaresma, culminando 
na Semana Santa. Não são incomuns os casos em que os piscicultores não conseguem 
comercializar sua produção por impedimento de acesso para transportar seus produtos até 
o mercado no período da Semana Santa. Nesse mesmo período, se concentra também o 
povoamento das unidades produtivas nas pisciculturas, pois coincide com o período de maior 
oferta das formas jovens (alevinos). 
Do ponto de vista da regularização ambiental, 71% dos produtores entrevistados declaram já 
terem feito o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas apenas 31% informaram estar regulares 
junto ao IMAC para a atividade da piscicultura. Entretanto, 79% dos que atualmente não estão 
regularizados do ponto de vista ambiental declararam o interesse em fazer a regularização, 
mas ao mesmo tempo informaram que não o fi zeram ainda por problemas documentais, 
sobretudo da falta de regularização fundiária, e outros por acreditarem que o processo é 
muito burocrático.
A falta de regularização ambiental também fi gura como a principal causa de impedimento de 
acesso ao crédito bancário, pois dentre os entrevistados 25% informaram que já contraíram 
ou ainda possuem fi nanciamento bancário para piscicultura, número muito próximo de 
empreendimentos que possuem licenciamento ambiental para a atividade. Ainda com relação 
ao acesso a crédito, as queixas mais frequentes por parte dos produtores rurais são quanto 
à falta de clareza e transparência nos critérios usados na avaliação dos processos, assim 
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como a ausência de uma lista única de documentos necessários, o que faz com o que 
produtor tenha que enfrentar longos processos de idas e vindas, com os agentes fi nanceiros 
solicitando diversos documentos adicionais em momentos diferentes. Além disso, a chamada 
“venda casada”, que passou a ser combatida de forma mais intensa recentemente, foi durante 
muito tempo prática corriqueira dos agentes fi nanceiros, condicionando a liberação do crédito 
à contratação de outros produtos bancários, o que também foi citada como insatisfação 
frequente entre os produtores que buscam o crédito.
Ainda no âmbito do crédito, a grande maioria das instituições fi nanceiras não possuem técnicos 
que conhecem a atividade da piscicultura e, por isso, não têm a capacidade necessária para 
avaliar os projetos do ponto de vista técnico, muitas vezes indeferindo projetos viáveis e 
deferindo projetos que são inviáveis tecnicamente. Assim, urge que os analistas recebam o 
nivelamento técnico básico sobre a atividade para que possam analisar os pleitos de forma 
mais célere e assertiva. 
Além da regularização do ponto de vista ambiental, a piscicultura ainda depende, do ponto 
de vista sanitário, de registro junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre 
(IDAF); na área comercial, da licença de aquicultor (RGP) junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e; do fi scal, da inscrição estadual de produtor rural ou da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). Dessa forma, partindo do ponto que, em alguns 
desses órgãos mencionados, os próprios servidores não sabem orientar os produtores quanto 
aos procedimentos para realizar os processos relacionados à piscicultura, pode-se afi rmar 
que um ínfi mo número do universo de produtores se encontra totalmente regularizado.

13.1.3 Tecnologia, gestão e governança na piscicultura
Os resultados do Diagnóstico da Piscicultura no Acre indicaram que, o trabalho realizado 
pelas entidades que apoiam o setor nas áreas de tecnologia e gestão, como o SEBRAE, 
promoveram signifi cativas melhorias, em vários municípios, na produção e na qualidade 
dos produtos comercializados. Entretanto, o número de produtores atendidos é ainda uma 
fração pequena dentro do universo de piscicultores no estado. Dentre os entrevistados, 
72,5% declararam que receberam algum tipo de atendimento na área da piscicultura. Desses, 
27% (19,6% do total) informaram que o principal apoio recebido foi do SEBRAE por meio de 
consultoria e/ou capacitação, tendo alcançado 91% de grau de satisfação no atendimento 
e resultados atingidos. Por outro lado, nessas mesmas entrevistas, abrangendo todas as 
regionais, 73% (52,9% do total) informaram que foram atendidos pela assistência técnica 
governamental (estadual e/ou municipal), mas o grau de satisfação atingiu apenas 19%. De 
fato, segundo os indicadores e os comentários dos entrevistados, esse atendimento prestado 
tem deixado muitas lacunas, tanto tecnológicas como na área da gestão, e a grande maioria 
dos produtores declarou insatisfação quanto aos resultados alcançados. 
Ainda corroborando com a carência de conhecimentos, há um número signifi cativo de produtores 
que alimentam os peixes com produtos e resíduos da agropecuária (mandioca, milho, verduras, 
frutas, resíduos de abatedouros, etc.). Ao contrário da crença da maioria desses produtores e 
até de recomendações técnicas de alguns profi ssionais, esse tipo de produção compromete o 
desempenho produtivo, encarece o custo do peixe e piora muito as suas qualidades organolépticas 
e nutricionais. Via de regra, os produtos produzidos dessa forma apresentam excessivo teor de 
gordura, sabor alterado e baixo aproveitamento de carcaça no momento do processamento e 
do preparo. E, esse é o principal motivo que faz com que alguns consumidores ainda tenham 
preconceito contra os peixes produzidos pela piscicultura.
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Assim, embora em todas as regionais tenham sido identifi cados empreendimentos que 
aplicam boas técnicas de produção e ferramentas de gestão de forma satisfatória, essa ainda 
é a realidade para menos de 20% dos empreendimentos que tratam a piscicultura como uma 
atividade comercial. A aplicação defi ciente ou a não aplicação de ferramentas de gestão 
(42% dos entrevistados não utilizam nenhum tipo de ferramenta) também impossibilita a 
mensuração dos resultados pelos produtores (apenas 15% calculam pelo menos um índice de 
desempenho produtivo), levando os mesmos a tomarem decisões, muitas vezes, equivocadas 
por desconhecer os números do seu próprio negócio. E, por isso, as pisciculturas modais, em 
todos os municípios, ainda apresentam defasagem tecnológica, baixa efi ciência produtiva, 
baixa previsibilidade de resultados, custos de produção mais elevados e níveis de rentabilidade 
que, muitas vezes, desestimulam o produtor a continuar investindo na atividade.
Esse fato é corroborado pelo resultado das entrevistas, onde 55% dos produtores declararam 
que a falta de conhecimento é a principal difi culdade enfrentada pelos mesmos na condução 
da piscicultura. Para 54% dos entrevistados, a falta de recurso fi nanceiro para investir na 
atividade é a 2ª principal difi culdade enfrentada, o que é explicado pela difi culdade de acesso 
ao crédito. E, o 3ª principal ponto de estrangulamento para a atividade, apontado por 40% 
dos entrevistados, foi a difi culdade de infraestrutura (produtiva e viária), anteriormente 
exemplifi cada pelas más condições viárias, fi gurando como mais uma consequência da falta 
de capacidade de investimento na estrutura produtiva dos empreendimentos.
Na área da cooperação e governança, dentre os entrevistados, 35% responderam que 
fazem parte de associação comunitária e/ou de produtores e 22% participam de cooperativa 
extrativista e/ou de produtores rurais. Dessa forma, é possível notar que o grau de cooperação 
dos produtores é baixo, considerando que grande parte dessas associações citadas estão 
inativas ou servem apenas aos interesses individuais de uma minoria dos sócios. No caso 
das cooperativas, há uma clara divisão entre aquelas que foram criadas por iniciativa dos 
produtores para poder atender a exigência da comercialização dos produtos da agricultura 
familiar para compras governamentais e, outras que foram formadas por meio de ações 
governamentais voltadas à doação de máquinas, implementos e serviços. Via de regra, as 
cooperativas que atuam focadas no comércio dos produtos da agricultura familiar funcionam, 
com difi culdade, mas estão em atividade. Por outro lado, as cooperativas de piscicultores, 
criadas pelo fomento governamental, estão em sua grande maioria paralisadas, inativas e/
ou com problemas de inadimplência. As principais causas das difi culdades enfrentadas pelas 
associações e cooperativas está na fraca cultura da cooperação entre os produtores, bem 
como a falta de profi ssionalização das organizações que, via de regra, dependem do trabalho 
voluntário de um pequeno número de pessoas que, por sua vez, também não possuem o 
devido preparo profi ssional para exercer as atividades. 

13.2 Informações sobre o comércio e consumo de pescados

Nesta seção, são apresentadas as informações relacionadas ao movimento comercial 
de pescados, envolvendo entradas, saídas e balança comercial, indicando as tendências, 
necessidades, potencial do mercado consumidor dentro e fora do Acre. Informações 
relacionadas ao perfi l de compra e consumo de pescados pela população no estado também 
são apresentadas e discutidas com vistas a subsidiar as ações sugeridas na seção subsequente 
do presente documento.  
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13.2.1 Comércio internacional, interestadual e consumo
O levantamento das informações sobre o comércio internacional do Acre demonstrou que, 
em 2017 e 2018 somados, o estado exportou US$ 1,7 milhões (654 toneladas) de pescados, 
sendo praticamente a totalidade das vendas direcionadas ao Peru. Em 2017, cerca de 91,3% 
das exportações aparecem como “outros peixes”, porém as informações coletadas durante o 
levantamento in loco indicaram que era da espécie pirapitinga, enquanto 2,5% foi de tambaqui 
e 6,2% de surubim. Em 2018, a participação da pirapitinga passou a 80%, do tambaqui para 
15% e do surubim para 5%. No primeiro semestre de 2019, não foi registrada nenhuma venda 
internacional de pescados partindo do Acre.
Conforme pode ser observado no Quadro 2, o produto de maior valor de mercado para o Peru 
é o surubim, seguido de “outros peixes” representando principalmente a pirapitinga e depois 
o tambaqui. Há, segundo vários entrevistados durante o levantamento de informações, uma 
preferência cultural dos consumidores no Peru pelo peixe de cor clara e destaque avermelhado, 
característica natural da pirapitinga, o que explica a demanda de mercado por essa espécie. 

Quadro 2. Dados das exportações de pescados do Acre em 2017 e 2018.

Ano Cód. NCM Descrição Valor total
(US$ 1,00)

Peso total
(kg)

Valor unitário
(US$/kg)

2017 03028990 Outros peixes frescos ou refri-
ge rados*

923.663 353.576 2,61

03028944 Tambaqui (Colossoma macro-
pomum)

25.029 10.157 2,46

03028933 Surubins (Pseudoplatystoma
spp.), frescos ou refrigerados

62.503 17.724 3,53

Total 1.011.195 381.457 2,65
2018 03028990 Outros peixes frescos ou refri-

gerados*
549.062 220.080 2,49

03028944 Tambaqui (Colossoma macro-
pomum)

93.825 40.589 2,31

03028933 Surubins (Pseudoplatystoma
spp.), frescos ou refrigerados

42.706 11.894 3,59

Total 685.593 272.563 2,52
* Informações indicam que o produto seja a pirapitinga (Piaractus brachypomus).

Fonte: Elaborado pela Nova Aqua a partir dos dados do Comex Stat (2019).
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Com a paralização das atividades da única indústria habilitada para a exportação internacional 
de pescados no Acre (Peixes da Amazônia), o estado suspendeu o envio formal de pescado 
ao país vizinho, reduzindo consideravelmente o comércio de produtos da piscicultura. Se 
considerarmos um potencial de exportação imediato, apenas ao Peru, em torno de 400 
toneladas de produto processado (peixes eviscerados), que equivaleria em torno de 450 
toneladas de matéria-prima, apenas esse mercado poderia absorver cerca de 10% da atual 
produção da piscicultura do estado. Por outro lado, segundo informações obtidas durante 
o levantamento in loco nos municípios do Baixo e Alto Acre, nos anos que antecederam 
a operação da indústria de benefi ciamento, compradores do Peru adquiriam o pescado in 
natura diretamente dos piscicultores em Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Acrelândia, 
Porto Acre, Senador Guiomard, além de todos os municípios do Alto Acre para abastecer a 
esse mercado. Segundo diversos produtores que comercializaram o pescado nessa época, 
calcula-se que o volume total para o mercado peruano chegou a cerca de 1.000 t. por ano. 
Segundo os dados da SEFAZ-AC, o comércio interestadual de pescados do Acre movimentou, 
em 2018, R$ 7.365.300,00, correspondente a 811.676 kg de entrada de pescados diversos, 
sendo o estado de Rondônia o principal fornecedor com 44,2% do valor e 64,8% do volume 
comprado. O principal produto comprado de RO foi o tambaqui, responsável pela entrada 
de R$ 2.901.995,00, correspondendo a 497.044 kg de pescados (R$ 6,06/kg). O segundo 
pescado mais comprado foi o salmão R$ 2.132.893,00, referente a 67.770 kg. Por outro lado, 
no mesmo ano de 2018, o Acre comercializou para fora do estado o valor de R$ 4.722.612,22 
em pescados, equivalente a 390.461 kg de produtos. Destes, R$ 2.925.275,33 foram de 
tambaqui e pirapitinga, totalizando 313.496 kg (R$ 7,49/kg) e, mais R$ 852.143,41, equivalente 
a 41.644 kg de surubim/pintado (R$ 20,47/kg), ambos produzidos pela piscicultura. O principal 
destino desses produtos foi o Peru, que respondeu por 63,5% do valor e 82,4% do volume 
vendido e, em segundo, o estado de São Paulo, que respondeu por 32,2% do valor e 13,9% 
do volume, demonstrando que para este mercado foram destinados produtos de maior valor 
agregado (R$ 28,05/kg) em comparação aos exportados (R$ 9,33/kg).
Assim, em 2018, o Acre teve uma balança comercial de pescados defi citária de R$ 2.642.687,78, 
correspondente a 421 toneladas, sendo que apenas de tambaqui houve um défi cit ao redor 
de 300 toneladas, que foi consumido pela população acreana, indicando claramente que o 
estado não é autossufi ciente na oferta dessa espécie.
No primeiro semestre de 2019, o Acre adquiriu R$ 3.397.316,00 de pescados, o correspondente 
a 326.083 kg, sendo o tambaqui o principal produto, representando 43,0%  em valor (R$ 1,46 
milhão) e 74,8% em peso (244 toneladas), ao valor unitário médio de R$ 5,98/kg, proveniente 
do estado de RO. Nesse mesmo período de 2019, o estado enviou para apenas 5.102 kg 
de pescados ao valor R$ 48.517,13 para outras unidades da federação. Ou seja, apenas no 
primeiro semestre, foi registrado um défi cit de pouco mais de 320 toneladas de pescados 
que foram adquiridos e consumidos no Acre, superando, em muito, as aquisições de 2018. 
Esses dados corroboram a informação coletada durante o levantamento in loco de que houve 
uma queda acentuada na oferta da produção local da piscicultura, contradizendo os dados 
estatísticos publicados. 
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Comparando o volume de pescado comercializado para fora do estado, o primeiro semestre 
de 2019 respondeu por pouco mais de 12% de toda a venda de 2018. Essa drástica 
queda se deu basicamente por conta da paralização da maior indústria de pescados no 
estado que, até 2018, realizou operações de venda internacional, agregando valor tanto 
à produção local como de produtos adquiridos em Rondônia para processamento. De 
qualquer forma, o que se observa no comércio interestadual de pescados é que o Acre 
tem importado quantidades consideráveis, principalmente de tambaqui proveniente de 
Rondônia para abastecer o mercado local. 
Com relação ao potencial de venda dos produtos da piscicultura, sobretudo do tambaqui 
e pirapitinga, para metrópoles em outros estados da federação que apresentam grande 
consumo de pescado, ao exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Manaus, as 
informações obtidas junto a produtores no estado de Rondônia que já abastecem esses 
mercados indicam que pelo atual patamar de custos de produção, o peixe produzido no Acre 
não é competitivo. Os preços pagos aos produtores de tambaqui em Rondônia têm variado 
entre R$ 4,90 e 5,15/kg, muito próximo ou até abaixo dos custos de produção dos modais 
identifi cados. Assim, para que o pescado produzido no Acre seja competitivo no mercado 
nacional, é necessário aumentar a efi ciência produtiva, por meio da aplicação de tecnologias 
adequadas, ferramentas de gestão e organização setorial, de forma que essa contribua para 
o efeito da economicidade dada pelo aumento da escala. 
Em termos de consumo, somando o saldo defi citário da balança comercial estadual em torno 
de 500 t. anuais de pescados, à produção local estimada em 6.000 t. (1.500 t. da pesca 
e 4.500 t. da piscicultura), totaliza-se 6.500 t. anuais, o equivalente a 8,4 kg per capita de 
consumo de pescado no Acre, destes, 8% são provenientes de outros estados/países, 23% 
da pesca no estado e 69% da piscicultura acreana. Atualmente, esse mercado movimenta, 
apenas ao nível de produção primária, uma cifra que supera os R$ 42 milhões/ano.
Se considerarmos como meta inicial igualar o consumo per capita de pescados do acreano à 
média nacional de 10 kg/ano, que equivale também à média da América Latina, a necessidade 
de aumento na oferta anual ao mercado representaria ao redor de 1.240 t., ou seja, 27% sobre 
a atual produção piscícola do estado. E, no médio-longo prazo, se projetarmos o aumento 
para alcançar a média mundial e dos países em desenvolvimento que é de 20 kg/ano per 
capita, seria necessário aumentar por um fator de 2,4 a atual oferta de pescados. 
E, fi nalmente, caso o Acre retome as exportações de pescados ao Peru, atingindo um potencial 
identifi cado de 1.000 t./ano (US$ 2,5 milhões ou equivalente a R$ 10 milhões/ano), e abasteça 
a demanda local de 500 t./ano (R$ 3,0 milhões/ano), há um espaço de mercado de curto a 
médio prazo para o aumento de 1.500 t./ano de produção, a um valor de R$ 13 milhões, apenas 
mantendo o consumo per capita atual. No médio  prazo, há um potencial de aumento de, pelo 
menos, mais 1.200 t./ano (R$ 7,2 milhões/ano) com o gradual aumento do consumo per capita 
para atingir a média nacional e da América Latina, e no longo prazo, mais 9.000 t./ano caso 
o consumo atinja a atual média Mundial. Em valores atuais, a produção a curto-médio prazo 
poderia adicionar à atual economia rural do estado R$ 13 milhões/ano, no médio prazo superaria 
os R$ 20 milhões e, no longo prazo, poderia atingir a casa dos R$ 79 milhões/ano. 
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Segundo as informações coletadas em todas as regionais do estado, com raras exceções, 
praticamente nenhuma escola das redes municipais de ensino oferece regularmente qualquer 
tipo de pescado na merenda. Dentre os motivos para a não inserção do pescado estão: falta 
de incentivo por parte dos nutricionistas; falta de fornecedores que garantam o produto de 
qualidade e isento de espinhas; desconhecimento das merendeiras quanto às formas de 
preparo; falta de estrutura nas escolas para o armazenamento e preparo do pescado e; falta 
de recursos fi nanceiros das prefeituras municipais para inserir o pescado tradicional (fi lés), 
que via de regra tem maior valor que as outras proteínas animais.
Por outro lado, os responsáveis pela merenda escolar dos municípios entrevistados 
mencionaram que o nível de aceitação por parte dos alunos é altíssimo, todas as vezes 
que houve alguma iniciativa de inserção do pescado nas refeições escolares. E, esse é, 
sem dúvida, um caminho dos mais promissores para promover o aumento do consumo 
de pescados, uma vez que os jovens são os responsáveis pela criação e propagação das 
novas tendências de consumo, sobretudo envolvendo a saudabilidade na alimentação, um 
dos mais fortes movimentos de propaganda e marketing do atual século. Dessa forma, para 
viabilizar a entrada do pescado na merenda escolar, seria inicialmente importante sensibilizar 
as autoridades responsáveis pela alimentação escolar nos municípios e, concomitantemente 
desenvolver a cadeia de fornecimento de produtos como a polpa de peixes, que tem custo 
substancialmente inferior ao fi lé e podem garantir a ausência de espinhas e a qualidade 
necessária para a nutrição da população escolar.

13.2.1.1 Indústria de pescados

No Acre, existem duas indústrias de benefi ciamento de pescados, uma com Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), a Peixes da Amazônia S.A. e outra com o Serviço de Inspeção 
Estadual (SIE), o Frigorífi co Monte Castelo, ambos no município de Senador Guiomard. Pelas 
últimas informações levantadas, a indústria Peixes da Amazônia está com as atividades 
paralisadas, sem previsão para retomar a produção, enquanto a indústria Monte Castelo está 
em plena atividade. Ambas as empresas estão dotadas de processos para o benefi ciamento 
de produtos frescos e congelados, incluindo corte, tendo em suas carteiras de produtos, 
bandas sem espinhas, fi lés, costelas, postas, cabeças e demais cortes de espécies como 
tambaqui, pirapitinga, pintado, pirarucu, entre outros.
Considerando apenas o mercado do Peru, há um potencial para absorver a produção integral 
de uma planta com capacidade para 6 toneladas diárias de matéria-prima, o que se constitui 
uma perspectiva positiva tanto para a indústria existente como para um novo empreendimento 
que eventualmente possa surgir no estado. 
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13.2.2 Perfi l de compra e consumo

13.2.2.1 Comércio de pescados

Segundo as informações geradas no Diagnóstico, o perfi l de compra e venda de pescados no 
comércio é similar em todas as regionais, havendo diferenças apenas quanto ao porte e da 
classe social do público principal a que atende. 
Um exemplo de percepção equivocada de qualidade, por exemplo, e que ainda persiste em 
um grande número de consumidores, sobretudo nas classes sociais mais baixas, é de que 
os peixes mantidos em caixas d’água em temperatura ambiente, passando por processo 
crítico de sofrimento são de alta qualidade. Mesmo que esse tipo de venda vá contra todos os 
princípios de bem-estar animal e de qualidade do alimento, os consumidores acreditam que por 
estarem vivos, esse pescado é o de melhor qualidade. E, na contramão desse entendimento, 
muitos consumidores acreditam que peixes conservados em gelo, após insensibilização, 
abate e resfriamento rápido têm qualidade inferior.
Apesar disso, o produto predominantemente comercializado no Acre, do ponto de vista 
da forma de conservação, é o pescado fresco, uma vez que o mercado de peixe vivo tem 
logística mais cara e complexa. Na percepção da grande maioria dos consumidores, os 
pescados frescos ainda têm qualidade superior quando comparado ao congelado, pois existe 
a desconfi ança quanto à qualidade desses produtos. As observações realizadas durante 
as visitas in loco aos empreendimentos que comercializam pescados corroboram com a 
percepção de muitos consumidores quanto à qualidade do pescado congelado. Em muitos 
desses comércios (mercados, supermercados e peixarias) onde são ofertados pescados 
congelados, tanto os produtos congelados no próprio local em freezers e expositores, quanto 
os produtos industrializados (fi lés, postas e bandas de peixes) apresentavam péssimas 
condições de conservação e apresentação. Diversos estabelecimentos comercializavam 
peixes inteiros congelados sem embalagem, simplesmente empilhados dentro de freezers, 
enquanto em outros estabelecimentos, havia pescado processado (cortes diversos) que 
evidenciavam terem sido descongelados e recongelados, apresentando pedras de gelo 
dentro das embalagens, produtos deformados e com a coloração alterada.
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Sendo o grande volume de pescado comercializado fresco, a grande maioria do comércio é 
abastecido semanalmente, o que requer uma organização logística bastante precisa por parte 
dos fornecedores, para não falhar as entregas e desabastecer o mercado. E, foi justamente a 
falha de fornecimento, somada à falta de padronização de produtos, citadas pelos entrevistados 
como as principais difi culdades no segmento do comércio de pescados, principalmente dos 
supermercados. Esse fato explica o porquê, nesse ramo de atividade, é bastante difícil a 
aquisição direta dos piscicultores, uma vez que praticamente nenhum tem porte sufi ciente 
de forma isolada ou organização de grupo (associação ou cooperativa) que possa garantir a 
entrega contínua o ano todo, deixando essa oportunidade de negócio aos intermediários e 
às indústrias. Outro fator determinante nesse contexto é o certifi cado de inspeção sanitária, 
pois como muitos estabelecimentos comerciais não a possui, fi cam também impedidos de 
adquirir o pescado diretamente dos produtores. Para as empresas que possuem a inspeção 
do pescado, ao exemplo dos principais supermercados da capital do estado, e que estão 
habilitados a comprar diretamente do produtor, a principal difi culdade além da garantia do 
fornecimento, é a qualidade da entrega. Os entrevistados relataram que já tiveram várias 
experiências negativas com a entrega de peixes em caixas d’água superlotadas com animais 
morrendo por asfi xia; entrega de peixes em sacos de ração sujos de barro, capim, etc.; peixes 
mortos por asfi xia nas propriedades e depois mal acondicionados com gelo insufi ciente, 
chegando em temperatura muito acima do recomendado (quase temperatura ambiente), 
entre outros problemas que os obrigaram a suspender a compra direta do produtor. Dessa 
forma, apesar do segmento de supermercado representar atualmente um canal de comércio 
para mais de 500 t./ano, os piscicultores no Acre não participam do mesmo. 
Outro aspecto que chama a atenção no comércio de pescados in natura direto ao consumidor 
(mercados, supermercados e peixarias) é o fato que os consumidores em geral desejam o 
peixe processado (fi lés sem espinhas, postas, etc.), por causa da praticidade no preparo e 
consumo, principalmente do peixe desossado. Entretanto, como o valor do quilo do pescado 
processado é substancialmente superior ao do peixe inteiro ou eviscerado, por causa da 
quebra de peso (descartes) e do custo de mão de obra para o benefi ciamento no comércio, os 
consumidores, em sua grande maioria, compram o peixe eviscerado, que dá a sensação de 
vantagem do ponto de vista do custo/benefício. Em diversas situações, foi possível verifi car 
que o valor do quilo da carne disponível ao consumo do peixe benefi ciado era inferior ao 
do peixe inteiro, mas como o consumidor não tem informações sufi cientes para fazer essa 
análise, acaba adquirindo o peixe inteiro (mais barato no peso bruto e caro no peso líquido), 
acreditando que está fazendo a melhor opção de compra do ponto de vista econômico. 
Neste segmento do mercado, cerca de 75% dos entrevistados acreditam que a demanda do 
pescado é elástica em relação ao preço, pois os dados mensurados pelo próprio comércio 
indicam que uma redução entre 10 e 15% no valor de venda do pescado por meio de promoções 
já realizadas, alavancaram incremento entre 15 e 50% no volume vendido, dependendo do 
tipo de produto, do período do mês e do ano, e do perfi l socioeconômico do público atendido 
pelo estabelecimento. Assim, a promoção de vendas com desconto é, disparadamente, a 
estratégia mais frequentemente empregada e sugerida (cerca de 80% dos entrevistados), 
nesse segmento, para alavancar as vendas e o consumo de pescados.
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13.2.2.2 Restaurantes

No segmento de restaurantes, também não foi observada diferenças entre as regionais dentro 
do mesmo perfi l de empreendimento e, por isso, a segmentação na avaliação foi feita por tipo 
perfi l e não por regional.
A preferência de compra dos responsáveis pelos empreendimentos desse segmento também 
é de peixes frescos, por questões de confi abilidade e facilidade de manipulação, uma vez que 
na maioria das vezes o pescado é servido de forma fracionada. A frequência de compra mais 
típica dos restaurantes é semanal para os produtos frescos. Os restaurantes que atendem ao 
público mais popular não têm a presença de espinhas nos peixes servidos como uma barreira 
ao consumo, principalmente porque os clientes em sua maioria são habitantes locais que 
estão acostumados a consumir os peixes dessa forma. Por outro lado, nos restaurantes que 
atendem ao público das classes econômicas mais altas e que, frequentemente, também são 
viajantes de outras partes do país, a presença de espinhas é um impedimento ao consumo, 
constituindo uma fatia do mercado que exige peixes processados ou que, quando têm essa 
habilidade no próprio estabelecimento, adquirem o peixe inteiro. 
O peixe mais servido entre os restaurantes entrevistados é o tambaqui (incluindo pirapitinga 
e os híbridos tratados como o mesmo produto nesse segmento de mercado), seguido pelo 
surubim/pintado e o pirarucu, corroborando com as informações anteriormente apresentadas. 
O tambaqui é o peixe de maior oferta e mais acessivo em termos de preço, tendo alta aceitação 
pela sua qualidade de carne e, em paralelo, o surubim e o pirarucu, que são pescados nobres 
que permitem servir, com facilidade, porções sem espinhas.
Em termos de formas de preparo, o frito é o prevalente, com mais de 55% das respostas, 
seguido pelo cozido (22%) e assado (15%). Os preços pagos pelos restaurantes no peixe 
inteiro variaram entre R$ 9,00 e 14,00/kg, enquanto para os peixes eviscerados entre R$ 11,00 
e 24,50/kg, nesse caso incluindo tambaqui, pirapitinga e surubim/pintado. Os fi lés (pirarucu e 
surubim da pesca e tambaqui de piscicultura), tem preços pagos pelos restaurantes na faixa 
de R$ 14,00 a 26,00/kg. Ainda nesse segmento, 80% dos entrevistados acreditam que os 
clientes não têm preconceito contra o peixe produzido pela piscicultura.
Com relação à elasticidade da demanda em relação ao preço, 50% dos entrevistados 
declararam que acreditam que uma redução de 10% no valor do prato de pescados pode 
aumentar entre 5 e 50% a quantidade vendida, a depender muito do tipo de peixe e também 
do perfi l do consumidor do restaurante. A demanda é mais elástica nos estabelecimentos 
que atendem ao público com menor poder aquisitivo. Por outro lado, 30% responderam não 
acreditar que as vendas aumentem com a redução de preço e 20% não souberam responder.
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No caso dos restaurantes do sistema self-service, foi relatado que a maioria não serve 
pescado diariamente porque acredita que o produto onera a refeição, mas que ao mesmo 
tempo não pode abrir mão de ofertar o pescado por exigência do próprio consumidor. Por 
outro lado, aqueles restaurantes que adotam o sistema self-service e que disponibilizam 
o pescado diariamente também relataram que o “peixe quase nunca sobra”, em referência 
à apreciação que o cliente tem em relação à essa proteína. Assim, há um consenso de 
que o pescado é altamente desejado nos restaurantes e que para aumentar o consumo, 
há um cruzamento de fatores limitantes como o preço, garantia da oferta e da qualidade 
que precisam ser superados.
No que se refere às principais difi culdades enfrentadas pelos restaurantes que trabalham com 
pescados, foram mencionados o alto preço dos produtos em primeiro, seguido da necessidade 
de fazer o processamento, atividade que onera e difi culta o trabalho e, em terceiro, a falta 
de fornecedores que entreguem o produto na qualidade desejada. E, entre as estratégias 
sugeridas pelos entrevistados para aumentar o consumo de pescado nos restaurantes, as 
mais frequentes foram: a realização de promoções, o aumento na variedade de preparos e a 
maior oferta de peixes sem espinhas. 
Embora o segmento de restaurantes não seja aquele que consuma o maior volume de pescados, 
ele tem fundamental importância na formação de opinião dos consumidores, porque expõe os 
mesmos aos diferentes pescados. Todo o consumidor que passa por uma experiência positiva 
em uma refeição contendo pescados, dissemina a informação, contribuindo para alavancar 
as vendas dos próprios estabelecimentos, por meio da conhecida propaganda “boca a boca”.
Além disso, atuando como uma “porta de entrada”, os restaurantes despertam o interesse 
para que os consumidores busquem replicar a boa experiência, estimulando a busca pelos 
produtos em outros canais de venda, como nos supermercados e peixarias. Esses, por sua 
vez, precisam estar preparados para atender à demanda em termos de qualidade, forma de 
apresentação e preço dos produtos, bem como disponibilizar receitas e dicas de preparos, 
para que a experiência “em casa” seja bem-sucedida.
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14 PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

Neste capítulo, são apresentadas as ações estratégicas nos âmbitos da atuação das entidades 
no ambiente de negócios; apoio aos produtores na melhoria da produção e da gestão e; apoio 
à cadeia de comercialização do pescado. Essas ações, agrupadas em atividades de curto, 
médio e longo prazos, estão organizadas também em nível estadual, para aquelas que são 
transversais a todas as regionais e, individualizadas, sempre que forem específi cas para 
alguma das regionais ou quando forem pontuais para algum município em particular. 

14.1 AÇÕES NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Nesta seção, são apresentadas as ações sugeridas para cada setor da cadeia do pescado, 
sobretudo das instituições de apoio, fomento, normatização e fi scalização. 

14.1.1 Infraestrutura básica
A garantia da trafegabilidade das vias públicas até as propriedades rurais é premissa para que 
qualquer atividade produtiva possa ser bem-sucedida, o que não é diferente para a piscicultura. 
Assim, como medida de curto prazo, é necessário que os usuários participem desse processo, 
mapeando os pontos mais críticos que impedem a trafegabilidade das vias prioritárias, onde 
se concentra a maior parte da produção. E, o poder público, que tem o dever de garantir a 
manutenção das vias, realize ações emergenciais de reparo.
Nos municípios que dependem do transporte fl uvial para o abastecimento de insumos, 
a manutenção/adequação das estruturas dos portos de embarque/desembarque de 
cargas de modo que permita o fácil acesso de veículos utilitários até as embarcações é 
fundamental para que possa reduzir os custos de transbordo das mercadorias, incluindo 
os insumos da piscicultura. 
Como ações de médio-longo prazo, o poder público em todos os níveis (municipal, 
estadual e federal) precisa planejar de forma mais harmônica as ações de ampliação e 
reparo de infraestrutura, priorizando os polos produtivos e, trazendo as organizações do 
setor privado a participar de forma mais efetiva das discussões e decisões. Além disso, 
as obras de ampliação e reparo precisam ser executadas e fi scalizadas de forma mais 
efetiva pelo poder público, pois a qualidade das mesmas tem deixado a desejar, segundo 
depoimento dos usuários entrevistados, levando em conta que muitas dessas obras têm 
apresentado durabilidade inferior a 12 meses.
Na área da energia elétrica rural, a grande maioria dos empreendimentos piscícolas no 
Acre ainda não depende diretamente desse insumo para a manutenção da produção, 
considerando que poucas pisciculturas usam bombeamento de água e aeração mecânica. 
Entretanto, para que, no futuro, o processo de intensifi cação da produção ocorra para 
aumentar a produtividade por área, os empreendimentos dependerão de um fornecimento 
confi ável e com capacidade de carga que atualmente não está disponível para a maioria 
delas. No estado vizinho de Rondônia já começam a surgir pisciculturas com sistema de 
aeração para aumentar a sua produção e melhorar a efi ciência da piscicultura. Assim, os 
principais polos de produção de peixes precisarão, em seu planejamento, contar com a 
expansão das redes de energia de alta tensão trifásicas para que possam ser competitivas 
no futuro com outras regiões produtoras próximas.

PLANO DE
AÇÕES ESTRATÉGICAS14
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14.1.2 Regularização dos empreendimentos
A regularização dos empreendimentos, não só do ponto de vista ambiental, mas também na 
obtenção/renovação de DAP, cadastro no IDAF, obtenção do RGP junto ao MAPA, precisa ser 
modernizada e desburocratizada, pois os produtores rurais, sobretudo aqueles das regiões 
mais distantes da capital fi cam impedidos, primeiro por não ter acesso à informação e depois 
por motivos fi nanceiros, de ter acesso a uma série de benefícios a que têm direito.
Como ação de curto prazo, os órgãos responsáveis deveriam promover campanhas de 
esclarecimento quanto à importância da regularização e instruir como os produtores podem 
regularizar seus empreendimentos. E, a partir daí, em conjunto com as secretarias municipais 
de agricultura que mobilizariam os produtores, realizar mutirões deslocando equipes de todas 
os órgãos simultaneamente até os principais municípios produtores para regularizar a situação 
desses empreendimentos.
No médio prazo, os processos precisam passar a ser online e transformados em auto 
declaratórios, ao exemplo do método implantado há mais de duas décadas pela Receita 
Federal para a entrega da declaração do imposto de renda. O produtor precisa ter acesso 
às informações atualizadas em tempo real, bem como a possiblidade de protocolizar e 
acompanhar seu processo de regularização sem a necessidade de se deslocar várias vezes 
até cada um desses órgãos. E, como existe também a necessidade premente de que os 
processos de análise passem as ser mais ágeis, transparentes e impessoais, eliminando a 
discricionariedade de analistas, sistemas informatizados capazes de realizar o cruzamento 
e análise de consistência dos dados certamente cobrirão essa necessidade. Com isso, 
certamente será possível aumentar a efi ciência e a qualidade dos serviços e, ainda, reduzir 
os custos operacionais para o Estado brasileiro e para o cidadão.
Sem essa modernização, a produção nacional continuará sofrendo com a morosidade e a 
burocracia, que cerceiam a competitividade dos nossos produtos frente ao mercado globalizado. 
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14.1.3 Acesso ao crédito
Como foi constatado durante o levantamento de informações, o processo de acesso 
ao crédito pelo produtor rural junto às instituições fi nanceiras públicas é, via de regra, 
bastante longo e burocrático. Para superar essa difi culdade, é desejável que os agentes 
fi nanceiros publiquem de forma mais clara e transparente as regras e a lista completa de 
documentos necessários, usando uma linguagem acessível aos produtores, para que os 
mesmos não fi quem na dependência de terceiros que intermedeiem o processo, ação que 
pode ser implementada no curto prazo.
Outra ação de curto prazo para agilizar e melhorar a análise dos pleitos de fi nanciamento, 
é a realização de um nivelamento técnico dos analistas, ação que pode ser realizada, por 
exemplo, em parceira com o SEBRAE e o governo estadual.
No médio prazo, os processos deveriam passar a ser protocolizados e acompanhados via 
acesso online para que os interessados possam tanto iniciar, como acompanhar a situação 
dos seus pleitos sem a necessidade de enfrentar fi las nas agências e dispender tempo e 
recursos com o deslocamento. 
Ainda, no médio prazo, é sugerida a criação de uma política de crédito onde o seguro aquícola, 
quando contratado, gere automaticamente uma redução nas taxas de juros do fi nanciamento, 
uma vez que reduz o risco de inadimplência por parte do produtor no caso de ocorrer algum 
problema na produção que vitimize o produtor. 
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14.1.4 Apoio técnico e gerencial
O apoio técnico e gerencial precisa ser massifi cado de forma que os produtores tenham 
mais acesso ao conhecimento sobre as tecnologias de manejo e às ferramentas de gestão, 
adequando-as às diferentes realidades e nível de amadurecimento do público alvo na atividade. 
Entretanto, para que essa ação seja mais efetiva, será necessário realizar uma atualização 
e nivelamento com todos os técnicos que prestam esse serviço no setor. Além disso, é 
fundamental a implantação de um sistema de acompanhamento e avaliação do desempenho 
dos técnicos extensionistas do governo e dos resultados alcançados pelos produtores, bem 
como colher as respostas sobre o nível de satisfação dos mesmos. Para isso, é sugerida a 
aplicação de metodologia similar à aplicada pelo serviço de ATEG (Assistência Técnica e 
Gerencial) do Sistema SENAR. 
No curto prazo, é sugerido realizar uma série de treinamentos aos técnicos que atuam 
no serviço de ATER para nivelamento técnico e orientação metodológica, de modo que 
todos atuem de forma homogênea, recomendando as mesmas técnicas, visando tornar os 
produtores independentes desse tipo de apoio no médio prazo. Paralelamente a isso, deve-
se implantar um sistema de supervisão e mensuração do desempenho e dos resultados 
alcançados pelo serviço.
Os ciclos de atualização tecnológica e de melhorias na metodologia devem ter periodicidade 
de, pelo menos, dois anos, tanto para prover treinamento aos novos técnicos quanto para 
manter os demais em dia com os conhecimentos
No médio prazo, os órgãos devem implantar um sistema de remuneração baseado em 
meritocracia, de forma que os agentes mais produtivos e efi cazes possam ser premiados pelo 
alto desempenho, mantendo assim, o estímulo ao desempenho produtivo dos mesmos. 

14.2 MELHORIA DA PRODUÇÃO E GESTÃO NAS PROPRIEDADES

Nesta seção, são apresentadas as sugestões de ações a serem realizadas ao nível de 
propriedade rural para a melhoria do desempenho produtivo e resultados econômicos da 
produção de peixes. 
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14.2.1 Modernização tecnológica
Conforme evidenciado no diagnóstico e nos EVTEs da piscicultura nas diferentes regionais 
do estado, a maioria dos produtores ainda apresenta índices de desempenho produtivo e 
econômico aquém do ideal, o que tem tirado a competitividade dos mesmos frente ao mercado, 
sobretudo quando confrontado com a piscicultura no estado de Rondônia. Para amenizar 
essa situação, são propostas as ações a seguir no âmbito da modernização tecnológica.
Para melhorar os resultados de crescimento, é necessário que os produtores sigam um 
programa nutricional e alimentar adequado, pois muitos ainda não utilizam as rações 
específi cas para cada fase de desenvolvimento dos peixes, bem como não fornecem 
as quantidades adequadas de alimento, nos horários e frequências corretas. Para isso, 
conforme indicado na seção anterior, é necessário massifi car o conhecimento, primeiro 
preparando os técnicos que já fazem e os que passarão a fazer o atendimento aos 
produtores, usando materiais didáticos uniformizados como base para isso. No curto 
prazo, recomendamos que a série de cartilhas de piscicultura recentemente lançadas 
pelo Sistema SENAR seja adotada como referência para isso.
 Outro fator fundamental que precisa ser implantado nas propriedades é o programa de 
monitoramento e correção da qualidade da água. A grande maioria dos produtores ainda não 
realiza qualquer tipo de monitoramento e correção, por não possuir os equipamentos (kit de 
qualidade de água e medidor de oxigênio/ temperatura) e nem o conhecimento necessário 
para isso. E, assim, acabam desperdiçando ração por alimentar os peixes em momentos 
inadequados, perdendo efi ciência produtiva, como nas taxas de conversão alimentar e 
sobrevivência. Portanto, é importante que os produtores façam esse investimento para que 
possam aumentar a efi ciência produtiva e os ganhos econômicos. Entretanto, ao exemplo 
do que foi observado nos EVTEs das regionais do Baixo Acre e Purus, o investimento nesse 
conjunto de ferramentas pode não ser viável economicamente de imediato para todos os 
casos, principalmente quando o porte da piscicultura for reduzido. Dessa forma, quando esse 
for o caso, para que isso se torne viável, o produtor terá que ampliar um pouco mais a sua 
escala de produção, ao passo que passará ao próximo estágio tecnológico na criação, não só 
melhorando a efi ciência, mas principalmente reduzindo os riscos.
Foi observado no Diagnóstico que um número muito reduzido de piscicultores protege as 
formas jovens (alevinos) da ação dos predadores como peixes invasores, aves e morcegos, 
o que tem resultado em taxas de aproveitamento abaixo do aceitável. Assim, outra medida 
tecnológica fundamental para melhorar os resultados é adotar a técnica de recria dos 
alevinos em viveiros protegidos com redes antipássaros, que melhora não apenas o índice de 
sobrevivência, mas também a previsibilidade dos resultados, uma vez que a fase de engorda 
passa a ser iniciada com peixes maiores, menos susceptíveis ao ataque de predadores. 
Na regional de Tarauacá-Envira, foi observado o uso de combinações incorretas de espécies 
de peixes, resultando em baixa produtividade e rentabilidade insatisfatória. Assim, é 
necessário, além das adequações citadas anteriormente, corrigir o sistema produtivo de uma 
forma mais ampla, ajustando tanto as densidades de povoamento (até 5.000 kg/ha) como 
a combinação de espécies, elegendo uma única espécie como a principal, podendo ser o 
tambaqui, pirapitinga, matrinxã ou piau e colocando o curimatã como espécie secundária em 
proporção de até 20% da população.
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14.2.2 Implantação de ferramentas de gestão
A aplicação defi ciente ou a ausência de ferramentas de gestão nas pisciculturas é um dos 
pontos de maior fragilidade identifi cados em todas as regionais do estado. Com exceção de 
um pequeno número de piscicultores que foram atendidos pelo SEBRAE, durante vários anos 
em municípios do Baixo Acre e Purus, a maioria não tem ideia do real custo de produção, nem 
mede os índices de desempenho.
Dessa forma, ações imediatas precisam ser tomadas no sentido de implantar as ferramentas 
de gestão nas propriedades. No curto prazo, é necessário selecionar a ferramenta de gestão 
mais adequada e nivelar todas as instituições que apoiam e fomentam a atividade quanto 
ao seu uso (governo estadual, SEBRAE, SENAR e agentes fi nanceiros). E, paralelamente 
a isso, fazer um treinamento para que todas utilizem ferramentas similares e passem a 
preconizar a mesma metodologia. Essas ferramentas precisam ser simples e práticas para o 
registro dos dados de produção do campo e fi nanceiros, bem como para calcular os principais 
indicadores de desempenho produtivo e de custos na produção. Tanto o Sistema SENAR 
como o SEBRAE já dispõem de ferramentas validadas para essa fi nalidade, que poderiam 
servir de ponto de partida para essa ação. 
No médio prazo, sugere-se que a comprovação da implementação prévia de ferramentas de 
gestão adequadas nas propriedades permita bonifi car a taxa de juros de fi nanciamentos por parte 
dos agentes de crédito governamental, premiando os produtores que investem em boa gestão, o 
que potencializa as chances de sucesso e mitigam diversas fontes de riscos ao negócio.  
No longo prazo, os produtores precisam se preparar para a inclusão digital rural, passando 
a utilizar ferramentas digitais (programas e aplicativos) instaladas em dispositivos móveis 
(smartphones e tablets) e que também tenham funcionalidade online. Assim, os produtores 
poderão compartilhar os dados que forem de interesse, tanto com os técnicos que realizam 
o acompanhamento e repassam orientações, como com os agentes fi nanceiros que apoiam 
o empreendimento. Tais ferramentas já estão disponíveis no mercado brasileiro, porém os 
custos ainda são pouco atrativos para os pequenos produtores, bem como muitos ainda não 
tem o preparo técnico necessário para usufruir desses recursos tecnológicos para justifi car o 
investimento, mas esse é certamente um caminho sem volta. 
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14.2.3 Profi ssionalização das organizações dos produtores 
A constatação de que a grande maioria das associações e cooperativas de produtores rurais no 
estado não estão conseguindo cumprir o seu papel é decepcionante, uma vez que essas formas 
de organização são as poucas, senão únicas, que podem trazer real ganho de competitividade 
e sustentabilidade aos pequenos e médios produtores. E, como foi constatado, a principal causa 
desse problema foi a falta de profi ssionalismo no seu processo de constituição e gestão, que 
levou ao descrédito e abandono das mesmas por parte dos seus associados.
As organizações dos produtores precisam ser constituídas a partir de objetivos, metas e 
regras claras, estabelecendo deveres, obrigações, direitos, formas de premiação e também 
de punição aos sócios. Só dessa forma, os associados que realmente têm interesse no 
crescimento coletivo passarão a se reunir ao redor de uma organização forte. 
A participação e o uso político-partidário deve ser terminantemente vedada, bem como 
a administração deve ser conduzida por equipe executiva contratada e capaz, sem a 
participação direta de sócios que possam criar vieses de interesses pessoais nas tomadas 
de decisões. Para isso, deve-se ter um conselho de administração com poderes deliberativos 
que estabeleçam objetivos, metas, avaliem resultados e tomem as decisões que afetarão 
todos os sócios, numa forma democrática, na construção do consenso.
Para tanto, sugere-se que sejam organizadas ações para a revitalização ou mesmo a criação 
de novas associações seguindo o formato sugerido, em parceria e contando com o apoio 
de entidades como a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e o SEBRAE. Ambas 
as instituições têm experiência e possuem profi ssionais qualifi cados para orientar, capacitar, 
incubar e acompanhar as associações e cooperativas nesse processo.
Com a conscientização dos produtores sobre a importância e a gradual estruturação das 
organizações locais (associações nos municípios e regionais), é interessante que esses 
se convirjam e criem uma Associação Estadual de Piscicultores ou uma comissão junto à 
Federação Estadual de Agricultura e Pecuária, que passe a ser o porta-voz legítimo dos pleitos 
do setor produtivo junto aos órgãos governamentais, agentes fi nanceiros, entre outros. Ações 
de propaganda e promoção de consumo de pescados no estado também deverão passar a ser 
capitaneadas por essa associação estadual num futuro não muito distante (2 a 4 anos). 

14.3 APOIO À CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO

Nesta seção, são apresentadas as sugestões de ações que visam melhorar a cadeia de 
comercialização do pescado no Acre, atualmente um dos principais pontos de estrangulamento 
ao crescimento da atividade no estado.
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14.3.1 Organização setorial
Em termos de potencial de mercado, não há dúvidas que existem várias oportunidades tanto no 
mercado local, nos próprios municípios onde os peixes estão sendo produzidos, como em outros 
municípios do estado, sobretudo na capital, em outras unidades da federação, bem como no 
exterior, ao exemplo do Peru. Porém, para alcançar os consumidores nesses diferentes estratos, 
será necessário implantar estratégias e ações específi cas, apresentadas na sequência.
Para melhorar o fl uxo comercial do pescado nos mercados locais, é necessário que os 
produtores melhorem suas efi ciências produtivas e reduzam os custos de produção para 
poderem reduzir o preço de venda. Conforme foi observado no presente estudo, a maior 
parte dos comerciantes indicou que a demanda do pescado é elástica em relação ao preço, 
ou seja, uma redução no preço de venda ao consumidor, pode alavancar sensivelmente 
o volume comercializado, reforçando ainda mais o hábito de consumo e conquistando a 
preferência do mesmo. Dessa forma, o produtor mantém suas margens, que já são reduzidas, 
mas aumenta seu faturamento como resultado do crescimento da escala de venda. Outra 
ação de curto prazo necessária, que deverá ser atendida dentro do conjunto de ações de 
capacitação mencionadas no item 14.2.1, é a padronização do produto fi nal, pois a chegada 
de produtos com a qualidade comprometida, seja de apresentação, conservação ou odor/
sabor, fecha as portas do mercado. 
Em relação ao mercado da capital do estado, que atualmente consome mais de 500 t./ano de 
tambaqui proveniente de Rondônia, as ações necessárias para sua conquista passam por dois 
pontos fundamentais: o ajuste do preço de venda, que precisa estar entre R$ 6,50 e 7,00/kg 
ao atacado e; a garantia de fornecimento de produtos de qualidade padronizada. Para isso, as 
mesmas ações de aumento da efi ciência produtiva já mencionadas são necessárias e, para 
a garantia de fornecimento, a estruturação de uma central de vendas será, provavelmente, a 
única saída de curto prazo possível para atender à demanda existente. 
Para o comércio interestadual, mais uma vez, a busca da efi ciência produtiva será a única 
forma de conseguir acessar esse mercado, pois o estado vizinho (RO) que tem produção 
signifi cativamente maior e mais efi ciente já está inserido nesse mercado.
E, fi nalmente, o mercado do Peru, anteriormente explorado pelos produtores do Acre, 
depende do segmento industrial para a certifi cação sanitária que atenda às exigências dos 
importadores para que seja possível realizar o envio. Ao que tudo indica, a indústria que 
estava habilitada à exportação (Peixes da Amazônia) não tem perspectivas de voltar à ativa 
no curto prazo e a outra indústria (Frigorífi co Monte Castelo) ainda não está habilitado para 
a exportação. Sendo assim, no curto prazo, não há perspectivas para a retomada de envio 
de produtos a esse mercado tão promissor. Por outro lado, caso a indústria com SIE faça 
as adequações para habilitar à exportação ou uma nova indústria se instale, vislumbrando 
explorar essa possibilidade de mercado, há perspectivas de médio prazo para essa retomada.  

14.3.2 Fomento ao aumento de consumo
Nesta seção são apresentadas as sugestões de ações para promover o consumo de pescados 
no Acre, segmentando em atividades a serem desenvolvidas voltadas ao consumidor fi nal, ao 
comércio de pescados, restaurantes e às instituições.  
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Nesta seção são apresentadas as sugestões de ações para promover o consumo de pescados 
no Acre, segmentando em atividades a serem desenvolvidas voltadas ao consumidor fi nal, ao 
comércio de pescados, restaurantes e às instituições.  
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14.3.2.1 Ações voltadas aos consumidores

Com a constatação de que grande parte dos consumidores ainda não diferencia a qualidade 
dos produtos, será necessário realizar campanhas de esclarecimento para informar as 
características dos pescados de boa qualidade.
No curto prazo, essas campanhas informativas podem ser iniciadas com a distribuição de 
panfl etos nos principais pontos de venda de pescados nas cidades. Concomitantemente a 
isso, sugere-se a produção de pequenos vídeos informativos a serem divulgados por meio 
das mídias sociais.
Os vídeos informativos devem ser preparados também para orientar os consumidores quanto 
aos cuidados na manipulação, acondicionamento, armazenamento e preparo do pescado, 
para que os mesmos possam usufruir ao máximo da qualidade dos produtos, evitando ao que 
esses percam a qualidade dentro das casas dos consumidores.
Outra atividade que pode ser planejada para o curto prazo é a elaboração de panfl etos 
com receitas de preparo do pescado típico da região, também a ser distribuído em forma 
de panfl etos, mas também em mídias digitais, postagens físicas em pontos de venda de 
pescados por meio de QR codes, por exemplo, onde o consumidor pode com uma simples 
operação, baixar receitas no seu celular.
No médio prazo, a criação de uma página na internet com referências à piscicultura do Acre 
pode ser criada, onde serão divulgadas informações sobre o setor, seus pontos fortes e, 
também, uma seção de receitas, tanto para divulgação, como para recepção de sugestões, 
por parte de consumidores que desejam compartilhas as suas experiências gastronômicas.
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14.3.2.2 Ações voltadas ao comércio

No segmento do comércio de pescado, são necessárias ações que resultem no fomento 
ao consumo de pescado, como a realização de capacitações junto aos responsáveis das 
peixarias e os promotores (peixeiros) para que recebam orientações técnicas quanto ao 
melhor acondicionamento, conservação e manipulação do pescado, para evitar as perdas de 
qualidade e física dos produtos nos estabelecimentos comerciais. Reduzindo os desperdícios 
e melhorando a qualidade dos produtos ofertados, certamente o consumidor passará a 
adquirir mais desses mercados, aumentando o giro do comércio. É importante demonstrar 
aos comerciantes que, por exemplo, a venda de peixes vivos mantidos em caixas d’água 
sob sofrimento e em altas temperaturas resulta em produtos de baixa qualidade. Ou, ainda, 
que peixes abatidos de forma incorreta e que apresentam manchas vermelhas hemorrágicas 
também são produtos que devem ser evitados, pois apesar de atualmente ambos os casos 
serem identifi cados como peixes de boa qualidade, na verdade não o são.
Ações de degustações, em paralelo à distribuição de receitas de preparo de pescados também 
contribuem para o aumento do consumo, o que pode ser feito na parceria entre o fornecedor 
e o comércio, principalmente, os supermercados. Essas ações devem planejar e explorar 
o uso de mídias digitais, desde vídeos nos pontos de vendas, até cartazes com QR codes 
e postagens em mídias sociais para divulgação do pescado, seus benefícios à saúde e as 
formas de preparo das diferentes espécies, atendendo às variadas preferências de consumo.  
Informativos sobre como são produzidos os peixes na piscicultura, enaltecendo as 
características positivas dos sistemas produtivos também ajudarão a desmistifi car e amenizar 
o preconceito que ainda existe por parte dos consumidores contra os peixes cultivados.
Existem, ainda, algumas campanhas de promoção de consumo de pescados em nível 
nacional, organizadas pelo setor privado (Seafood, CNA, PeixeBr, Abipesca), às quais o 
setor de pescado no Acre poderia aderir e se aproveitar, potencializando as ações nacionais, 
realizando-as localmente.

565Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020



566 Plano de Desenvolvimento da Piscicultura do Acre 2020

14.3.2.3 Ações voltadas aos restaurantes

Entre as ações sugeridas pelos próprios entrevistados nos restaurantes, destacamos como 
principais, a criação de novos pratos e/ou formas de preparo do pescado, pois a diversifi cação 
e a criação de novidades contribuem para o aumento das vendas nesse segmento. Outra 
ação que os restaurantes poderiam implementar para alavancar o consumo é criar e passar 
a divulgar um movimento do “dia do peixe”, ao exemplo do que já existe para outros pratos 
como a feijoada. E, nesse dia da semana, os restaurantes a la carte poderiam disponibilizar 
um prato típico a um preço promocional, que tanto contribuiria para a melhorar a previsibilidade 
de venda do pescado naquele dia, como concentrando o volume de compra, possibilitaria até 
uma melhor negociação com os fornecedores.
Ações para melhorar a comunicação dos restaurantes com os clientes também devem ser 
implementadas. Apenas para exemplifi car, um cardápio com pratos de pescados poderia, 
ao lado do nome e sua breve descrição (como já ocorre), inserir um QR code com o link 
de um breve vídeo mostrando o seu preparo e o aspecto do prato pronto. Dessa forma, se 
disponibiliza mais uma facilidade para o cliente escolher o prato, evitando também frustrações, 
que frequentemente ocorrem quando o cliente, ao ler a descrição do prato cria uma imagem 
em sua mente e, ao ser servido, é surpreendido negativamente por não condizer com a 
expectativa formada. 
E, mais uma vez, é necessário tornar o pescado mais acessível em termos de preço e garantia de 
qualidade para que esse possa ser disponibilizado com mais frequência nos restaurantes. Essa 
responsabilidade é de todos os envolvidos na cadeia, das empresas de insumos que ofertem 
produtos cada vez melhores, dos produtores que precisam se tornar mais efi cientes para baixar 
o custo de produção, dos comerciantes que também têm que buscar maior efi ciência e qualidade 
nos serviços para reduzir seus custos e melhorar ainda mais os produtos, de modo que o pescado 
esteja mais disponível aos consumidores nos restaurantes.
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14.3.2.4 Ações voltadas ao consumo institucional

A introdução ou aumento da disponibilidade de pescado na alimentação institucional (creches, 
escolas, hospitais, lar de idosos, quartéis, sistema prisional, etc.) precisa ser trabalhado, 
sobretudo nas redes que atendem ao público infanto-juvenil e idoso. Os benefícios à saúde, 
sobretudo às essas faixas etárias é comprovado e, pelas informações levantadas, o interesse 
no consumo também existe.
Porém, a falta de uma política estruturada que viabilize a operacionalização do pescado nas 
refeições institucionais, desde a falta de garantia de compra aos fornecedores à estrutura 
física para o armazenamento e/ou preparo, mas principalmente a falta de treinamento dos 
profi ssionais que manipulam os produtos e preparam as refeições têm impedido introduzir ou 
aumentar o consumo de pescado em muitas instituições. 
As secretarias (assistência social, educação, segurança, etc.) responsáveis pelo tema nos 
governos municipal e estadual precisam de apoio das entidades que conhecem a cadeia 
do pescado, ao exemplo do SEBRAE, secretarias de agricultura e organizações do setor 
produtivo, para que juntos elaborem os planos para a introdução dessa nobre proteína num 
segmento de mercado que praticamente não é abastecido pelo setor de pescados. 
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PLANO ESTRATÉGICO

O setor de pescados é um dos mais complexos dentre as cadeias de proteína e, por isso, 
todas as ações propostas no presente documento, independente do seu âmbito de atuação 
ou prazo de execução, dependerão de uma coordenação e harmonização entre as diversas 
instituições inseridas na cadeia da piscicultura no Acre. Sem esse alinhamento e mútua 
cooperação entre as entidades, difi cilmente será possível implementar as ações exitosas 
necessárias ao desenvolvimento sustentável dessa cadeia.
Consideramos que, para isso, um fórum permanente, como a recentemente criada Câmara 
Técnica da Piscicultura, onde todas as entidades que atuam na cadeia participem, discutam, 
negociem, deliberem, executem e acompanhem as mensurações dos resultados das ações seja 
imprescindível para que o Acre possa dar o próximo passo, modernizando e profi ssionalizando 
essa cadeia, o que poderá, inclusive, inspirar outros produtos do agronegócio a seguirem o 
mesmo caminho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
DO PLANO ESTRATÉGICO15
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