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CRIAÇÃO DE PEIXES EM TANQUES REDES 

 
HISTÓRICO 
 
A criação de peixes vem sendo praticada a muitos anos e nas ultimas décadas 
tem se destacado entre as atividades de maior desenvolvimento em todo o 
mundo, sendo responsável pela geração de inúmeros postos de trabalho e por 
abastecer boa pare da humanidade com pescado . 
 
O uso de tanques redes é uma modalidade da piscicultura praticada geralmente 
em corpos d´água de  grandes dimensões onde o criador não poderia estabelecer 
domínio dos lotes de criação ou de áreas que não podem ser esgotadas e não 
permitem o uso de redes para a captura. Os primeiros cultivos com essa 
metodologia foram utilizados no Vietnã onde os piscicultores engordavam peixes 
de valor comercial em cestos ou gaiolas de bambu. 
 
A partir de 1951, a Estação Experimental de Ciências Pesqueiras de Miyasaki em 
Kyushu, no Japão iniciou trabalhos de pesquisas com a criação de carpas. De lá 
para cá muitos países vem desenvolvendo novas metodologias de produção, 
produzindo tanto espécies de água doce como salgada. Animais como camarões, 
lagostas, polvos e rãs também passaram a ser produzidos em estruturas 
semelhantes. 
 
Países Europeus como Noruega, Espanha e Grécia não param de avançar nas 
pesquisas e com eminente desenvolvimento , principalmente com estruturas 
marítimas para engorda de peixes em mar aberto – off shore.  
 
Na América temos os EUA, Chile e Brasil como destaque nas pesquisas e no uso 
dessas tecnologias. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Após a segunda guerra mundial o mundo necessitava de uma fonte de proteína de 
alto valor biológico e em quantidade que pudesse abastecer o grande numero de 
famintos. A pesca se tornou a grande opção e a sua oferta popularizou o consumo 
de pescado em todo o mundo. Infelizmente a pesca descontrolada, a poluição e a 
ocupação desordenada do solo afetaram a capacidade de reposição natural dos 
estoques pesqueiros, transferindo a cada dia a responsabilidade pelo 
abastecimento de pescado as criações comerciais. 
 
Segundo a FAO – Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura, desde 
1984 a aqüicultura vem crescendo no mundo num ritmo de 11% ao ano. Outro 
fator importante é que 85% desse crescimento vem ocorrendo em países em 
desenvolvimento.  
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O Brasil vem apresentando um grande desenvolvimento na área, destacando-se 
os cultivos em tanque rede no Vale do São Francisco e na Bacia do Prata. A 
tilápia se destaca no nordeste e as espécies nativas na região Centro Oeste e 
Sudeste. 
 
A safra Brasileira 1994/1995 foi de 40.567 toneladas e em 1998/1999 já alcançou 
116.398 toneladas, o que corresponde um crescimento de 187% (dados do 
CNPq). 
 
O Estado de São Paulo está entre os maiores produtores e consumidores de 
pescado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Ração é onde é 
onde se utiliza mais ração no Brasil. As cerca de 14.480 toneladas de peixes 
produzidos foram insuficientes para suprir o consumo principalmente dos pesque 
pague do estado que consumiu mais de 25.000 toneladas de peixes (dados do 
CNPq). O déficit foi suprido pela produção de estados visinhos como Paraná, Mato 
Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outra grande quantidade de pescado foi 
utilizada para o abastecimento de supermercados, restaurantes, peixarias e feiras 
livres. 
 
A cada dia a necessidade de pescado de cativeiro vem aumentando e o tanque 
rede é a forma mais prática de se ampliar os cultivos no curto prazo, 
principalmente após a assinatura do decreto pelo Presidente da Republica em 25 
de novembro de 2003, onde 1% das áreas dos reservatórios poderão ser 
utilizados para projetos de produção de pescado formando os parques aquicolas. 
 
O Estado de São Paulo possui mais de 1.000.000 de hectares de reservatórios 
destinados a produção de energia elétrica além de inúmeros represamentos rurais 
e áreas litorâneas. 
 
Pesquisas cientificas e profissionais experientes capacitam a atividade no Estado 
e crédito Federal e Estadual dão condições para executar o empreendimento. 
Agora é necessário que o produtor e os trabalhadores adquiram conhecimento 
suficiente para ingressarem nessa atividade. 
 
LEGALIZAÇÃO DO CULTIVO EM TANQUES REDES 
 
I - Em represas nas propriedades rurais: 
 
Composição do projeto: 
Informações para Estudo de Viabilidade Técnica – EVI; 
Descrição técnica da obra (com memória de cálculo); 
Estimativa de custos da obra (materiais e serviços); 
Localização em planta planialtimétrica (carta do Brasil 1:50.000) da propriedade, 
bacia hidrográfica e projeto; 
Croqui ou mapa da propriedade com a cobertura vegetal (quadro de uso do solo); 
Planta do projeto (escala 1:1.000); 
Seção tipo dos tanques; 
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Detalhe do sistema de drenagem da represa ou açude (monge); 
Relatório fotográfico. 
 
2. Documentação a ser apresentada ao Departamento Estadual de Proteção dos 
Recursos Naturais – DEPRN: 
Preenchimento do requerimento e roteiro de acesso em 3 vias; 
Certidão de registro do imóvel (menos de 30 dias); 
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por profissional 
legalmente habilitado.  
 
Documentação a ser apresentada para o Departamento de Águas e Energia 
Elétricas – DAEE: 
Uma cópia do projeto protocolada pelo DEPRN; 
Cópia do Atestado de Regularidade Florestal – ARF, emitido pelo DEPRN; 
Documentação de posse ou de cessão de uso da área; 
Cópia do comprovante do pagamento das taxas (captação, lançamento e 
barramento) 
Cópia do CNPF e RG ou CNPJ para pessoa jurídica; 
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  
 
Documentação a ser apresentada ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
- MAA: 
Formulário de Registro de Aquicultor do MAA, devidamente preenchido; 
Xerox do protocolo do encaminhamento do projeto ao DEPRN e DAEE. 
 
II – Em águas públicas: (conforme Decreto nº 2.869,  de 9 de dezembro de 
1998 e Instrução Normativa Interministerial nº 9, d e 16 de abril de 2001). 
 
Os interessados na prática da aquicultura nos bens da União deverão encaminhar 
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento – MAA, consulta prévia, na forma 
como segue abaixo discriminado em 4 vias: 
 
1. Documentação a ser apresentada ao Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento - MAA: 
Formulário de Registro de Aquicultor do MAA, devidamente preenchido; 
 
Informações e Documentos a serem apresentados à Marinha do Brasil: 
Planta de localização com escala entre 1:100 a 1:500, especificando dimensões e 
confrontação da obra em relação à área circunvizinha, podendo ser utilizada, 
quando existente, a carta náutica de maior escala da área. 
Planta de construção de equipamentos, na escala entre 1:50 a 1:200, podendo ser 
em escala menor, desde que caracterize perfeitamente os equipamentos: 
Memorial descritivo contendo a descrição detalhada do(s) dispositivo(s) a ser(em) 
instalado(s), suas dimensões, forma e material utilizado em sua confecção, 
quantidade, posição em coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada 
petrecho, período de utilização, vida útil do equipamento e tipo de sinalização. 
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Poderão ser aceitos croquis, em substituição as plantas, desde que representem 
perfeitamente a área do empreendimento, permitam avaliar aspectos afetos à 
segurança da navegação (análise) e que seja constatada, conforme o art. 12, a 
condição de pequeno produtor. 
 
Informações e documentos a serem apresentados ao Ministério do Meio Ambiente 
- MME: 
Informações sobre a(s) espécie(s) a ser(em) cultivada(s), quanto aos seguintes 
aspectos: 
Nome vulgar e científico; 
Origem das formas jovens(alevinos, sementes, larvas, pós-larva); 
Presença da(s) espécie(s) na bacia hidrográfica ou no mar, em nível regional; 
nível de alteração genética dos indivíduos a serem cultivados em relação ao 
silvestre (informar se são híbridos,triplóides,transgênicos, ou outro tipo de 
alteração do padrão genético); 
 
Informações de caráter sanitário: 
Informar se os exemplares a serem cultivados atendem às normas de sanidade 
expedidas pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (quarentena, certificado 
de origem, atestado sanitário). 
 
Informações quanto à possibilidade de contaminação orgânica do ambiente onde 
o projeto vai ser implantado: 
Informar sobre as formas a serem utilizadas para minimização das perdas de 
ração para o ambiente; 
Informar sobre a quantidade aproximada de resíduos sólidos a serem gerados por 
tonelada de organismos cultivados (fezes, pseudofezes, restos de alimento). 
 
Informar quais as medidas que serão tomadas para manutenção dos padrões de 
qualidade da água estabelecidos pela Resolução nº20, de 18 junho de 1986, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 
 
Informações e documentos a serem apresentados ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão: 
Indicação de coordenadas UTM dos vértices do(s) polígono(s) da(s) área(s) 
pleiteada(s), tolerando-se um erro máximo de 20 metros. 
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SISTEMA DE PRODUÇÃO EM TANQUES REDES 
 
Existem várias modalidades de criação intensivas de peixes más nenhuma delas é 
tão democrática como a criação intensiva de peixes em tanques redes ou gaiolas. 
Apesar de não ser a de menor investimento, ela possibilita ao produtor iniciar a 
sua operação com pequeno capital, ampliando modularmente o seu investimento. 
Outra característica importante é o fato de que esta modalidade de cultivo pode 
ser feita mesmo por aqueles que não possuem terras, sendo utilizadas para isso 
áreas alagadas da união, sejam águas continentais ou marinhas. 
 
A criação de peixes em tanques redes ou gaiolas é a criação feita em estruturas 
de tela ou rede, fechadas por todos os lados para reter um determinado numero 
de peixes em seu interior. No caso de utilizarmos telas rígidas ou redes com 
estrutura fixa teremos as gaiolas e, no caso de termos redes soltas ou telas que 
podem ser recolhidas teremos os tanques redes.  Estas estruturas poderão estar 
fixadas em estacas ou em armações com flutuadores ancoradas.  
 

A b 

  
TANQUE REDE COM FLUTUADOR TANQUE REDE COM ESTACAS 

 
 
Esta modalidade de cultivo é praticada tanto em água doce como salgada. Rios, 
lagos e represamentos são atualmente os locais favoritos para este tipo de 
criações, más as baias e o mar aberto é o grande desafio. 
 
Em água doce o Brasil já produz ou poderá produzir peixes das seguintes 
espécies: tilápia, pacu, tambaqui, matrinxã, pintado, robalo, pirarucu e outras 
espécies de bom valor comercial. No mar ainda temos muito que desenvolver 
apesar de se tratar de uma tecnologia já em uso em diversos países, entre as 
espécies mais apropriadas temos o atum, bijupirá, pargo, dourada, olho de boi, 
linguado e outros. 
 
Tanto os tanques redes como as gaiolas seguem algumas características para 
serem eficientes. O material empregado para cercar os peixes deve ser vazado de 
forma que possa haver troca constante de água em seu interior para promover a 
oxigenação dos peixes e remoção dos dejetos. O material deve ser resistente e 
não deve provocar lesão ou estresse nos animais. Podem ser utilizadas redes de 
nylon de multifilamento de alta tenacidade, telas de PVC, telas metálicas 
plastificadas, chapas perfuradas (para confecção de moedas) ou outro material 
que tenha custo apropriado para o tipo de exploração. 
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Este sistema de criação é praticado por inúmeros países, principalmente na Ásia, 
de forma a possibilitar o cultivo em grandes massas de água, onde a tecnologia 
convencional não poderia possibilitar um manejo apropriado. Se imaginarmos um 
grande represamento (exemplo: hidroelétrica) com um volume imenso alagado 
não seria sensato povoarmos e arraçoarmos um grande numero de peixes já que 
estes estariam sujeitos a dispersão e a serem predados por outros seres vivos. 
Outra dificuldade seria a determinação da propriedade destes peixes, não 
havendo possibilidades de se arraçoar apenas os peixes desejados assim como 
captura-lo isoladamente para a comercialização. Quando os confinamos em 
tanques redes ou gaiolas definimos um espaço para a exploração e isolamos 
nossos animais dos demais. Esta pratica nos possibilita confinar peixes na 
quantidade desejada, sendo eles manejados e alimentados adequadamente até 
atingirem o peso ideal para a comercialização. 
 
A escolha do local apropriado para a instalação de tanques redes ou gaiolas deve 
seguir alguns requisitos que visam harmonizar a criação com o meio ambiente 
onde será instalado. Este meio ambiente é composto pela comunidade de 
organismos aquáticos e terrestres dentro da zona de influência do corpo de água. 
Neste meio estão solo, água, microorganismos, plantas, insetos, peixes e muitos 
outros animais, incluindo todos os seres humanos que vivem ou dependem direta 
ou indiretamente deste local. Para isso a área deve se enquadrar no seguinte 
perfil; 
 
O criador deve ter acesso a margem ou praia para que possa estar transportando 
insumos e retirando a produção. 
 
A área onde será instalada a criação deve estar em uma profundidade mínima que 
não sofra com as oscilações de nível que ocorre nos períodos de secas ou de 
maré baixa. 
 
A área deve estar livre de contaminações, seja por agrotóxicos ou por dejetos 
urbanos ou industriais. 
 
Deve estar abrigada de ventos fortes, ondas e marolas. 
 
Não deve apresentar materiais flutuantes como galhadas, plantas flutuantes a 
deriva e lixo. 
 
Não deve estar próxima a rotas de navegação ou de uso para esportes aquáticos. 
 
A possibilidade de termos instalações auxiliares próximas à criação facilita a 
produção, portanto é preferível um local com energia elétrica, estradas e espaço 
para construção de depósitos, casa para vigia e tratadores, escritório, etc. 
Atualmente a criação de tilápias é a modalidade mais explorada no país. A região 
sudeste e nordeste são as que apresentam maior nível de exploração utilizando 
seus grandes reservatórios.  
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CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE CRIAÇÃO 
 
Os tanques redes de baixo volume são ideais para propriedades rurais e 
represamentos públicos. Podemos fazer uma correlação entre sua área de 
superfície lateral – ASL  (em m2) e seu volume – V (em m3). Quanto maior for a 
relação ASL:V,  maior será o potencial de troca de água, natural ou induzido pela 
movimentação dos peixes. Por exemplo, um tanque- rede de 1 m3 (1 x 1 x 1m) 
tem uma relação ASL:V  de 4:1 enquanto um de 32 m3 (4 x 4 x 2 m) têm apenas 
uma relação de 1:1. Portanto, se a produtividade ótima de um tanque-rede de 1 m3 
for 200 kg, a produtividade de tanques com 32 m3 será de 50 kg/m3 (Tabela  e 
Figura ). 
 
Tabela - Comparação do potencial de renovação de água entre tanques-rede de diferentes 
dimensões, volume, relação ASL:V  e potencial de renovação. (P.R.%). 
 

Dimensões (m) Volume (m 3) ASL:Volume (m 2:m3) P.R1 %) 
1 x 1 x 1 1 4:1 100 
2 x 2 x 1 4 2:1 50 
2 x 4 x 1 8 1,5:1 38 (25/50) 
4 x 4 x 2 32 1:1 25 
7 x 7 x 2 98 0,57:1 14 
6 x 11 x 2 132 0,52:1 13 (9/17) 
13 x 13 x 2 338 0,31:1 8 
11 x 11 x 3 363 0,36:1 9 

 
1 = potencial de renovação 
 
Figura - Comparação do potencial de renovação de água entre tanques- rede de diferentes 
dimensões, volume, relação ASL:V  e potencial de renovação (P.R.%). 

 
Para haver uma maior eficiência na troca de água devemos optar por tanque rede 
retangular com a maior área voltada para a correnteza de água (Figuras). 
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Figura - A troca de água em tanques-rede quadrados ou retangulares é maior do que em tanques 
cilíndricos, de mesmo volume 
 

Figura 3- O formato do tanque influencia no potencial de troca de água. Na ilustração abaixo, o 
tanque retangular "c" tem uma troca de água melhor  que o "a" (quadrado) e o "b" (retangular). 

 

                     
Os comedouros são equipamentos muito importantes para a piscicultura em 
tanque-rede. O ideal seria que o alimento permanecesse dentro do tanque-rede 
até que fosse, totalmente consumido. Um modelo de comedouro que previne a 
perda de alimento flutuante se constitui de uma estrutura retangular ou quadrada 
posicionada até 40 cm abaixo e20 cm acima do nível da água. A finalidade desse 
comedouro é manter o alimento dentro da área (cerca de20 % da área superficial 
do tanque- rede) até que seja consumido, dificultando a saída do alimento através 
das correntes descendentes criadas pela atividade dos peixes. É importante que 
esse tipo de comedouro seja localizado no centro do tanque para aumentar sua 
eficácia e não obstruir a passagem de água. 
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Um modelo de comedouro para ser usado com alimentos não flutuante, consiste 
de um tubo de PVC de 100 mm (ø) afixado no centro do tanque através de uma 
mesa que possibilita a condução do alimento da superfície até cerca de15 cm do 
fundo. A parte inferior deste tubo deve ser revestido com uma tela de malha fina 
que não permita a passagem de alimento. A tela deve cobrir todo o fundo e se 
estender até cerca de 15 a 20 cm das laterais, juntas ao fundo (Figura 5). 
 
Figura  - Ilustração esquemática dos alimentadores para ração peletizada (não flutuante) e  ração 
extrusada (flutuante) para tanques-rede de pequeno volume. 
 
 

 
 
Devemos utilizar uma tela sobre os tanques para impedir a entrada de predadores, 
reduzir a incidência de raios UV e proteger a criação de ladrões. A tela também 
reduz a visão dos animais da superfície, reduzindo o estresse. 
 
O ideal é que ocorra até 5 trocas totais de água /minuto, más a correnteza não 
seja superior a 10 metros/minuto. Podemos ter um bom desempenho em tanque 
rede de pequeno volume, mesmo em áreas estagnadas com saturação de 
oxigênio abaixo de 30% graças à movimentação dos peixes em seu interior. 
 
Em alguns casos poderemos utilizar equipamentos de aeração para aumentar a 
produtividade e reduzir a estratificação no local. 
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O tanque rede não deve tocar o sedimento, mantendo uma distancia mínima de 60 
centímetros. 
 
Os tanques redes deverão ser posicionados de forma linear para que todos 
possam receber água nova. 
 

 
 
Os tanques redes poderão estar a 2 metros de distancia uns dos outros e as 
linhas com uns 20 metros de espaçamento. 
 
MANEJO DA CRIAÇÃO 
 
Ao receber os alevinos devemos manter os sacos de transporte dentro da água do 
tanque até que a temperatura se iguale. Em seguida abrimos o saco de transporte 
e misturamos a água do saco de transporte com a água da criação (com um copo 
ou balde pequeno). Após esta operação soltamos os alevinos no tanque. 
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Uma amostra dos alevinos deverá ser contada e pesada para se ter uma idéia da 
biomassa e do arraçoamento a ser ministrado. Semanalmente fazemos nova 
amostragem para corrigirmos os dados de arraçoamento e nos certificarmos de 
que estamos tendo eficiência na criação. 
 
Com cerca de 30 dias transferimos os alevinos para a instalação de engorda. Os 
peixes devem ser separados por tamanho e transferidos para os tanques redes  
formando lotes homogêneos.  
 
O tamanho do juvenil irá determinar o tipo de abertura de malha do tanque rede, 
seguindo a orientação de: 
 
Tela de 15 mm Peixe de 10 gramas 
Tela de 18 mm Peixe de 15 gramas 
Tela de 25 mm Peixe de 20 gramas 
 
 
A cada duas semanas retiramos uma amostra de peixes para se calcular a 
biomassa e a taxa de arraçoamento.  
 
A taxa de arraçoamento depende da espécie produzida, do tipo de ração e do 
manejo empregado. Os peixes em tanques redes são inteiramente dependentes 
do fornecimento de dieta balanceada e variando com a fase de desenvolvimento. 
Para alimentação de tilápias na região sudeste e centro oeste temos o seguinte 
exemplo: 
 

Idade (dias) Peso Ind. (g) Comprimento (cm) 
Consumo Kg 
(1000peixes) 

% de proteína bruta 

- 2 4,0 0,4 35,0 
30 20 10,0 1,4 33,0 
60 50 14,0 2,7 31,0 
90 120 18,0 4,8 28,5 
120 235 22,2 8,0 26,5 
150 365 26,0 11,0 24,5 
180 510 28,5 14,0 22,5 
210 650 30,0 16,2 22,5 

 
 
A ração deve ser ministrada de 4 a 6 vezes ao dia, preferencialmente em cochos; 
para rações peletizadas usamos uma caixa ou engradado a uma profundidade de 
0,8 a 1,0 metro e para rações extruzadas fazemos um circulo de tela armada por 
um tubo ou arame que fica na superfície e atinge até 0,3 m de profundidade. 
Dessa forma fazemos o controle do consumo e evitamos o desperdício. 
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Outra forma de controle do alimento é fornecer a ração até próximo à saciedade 
dos animais. Para isso a ração fornecida deverá ser consumida em até 10 
minutos, quando fazemos um intervalo de 2 a 3 horas até a próxima alimentação. 
 
Diariamente monitoramos a temperatura com um termômetro de máxima e mínima 
instalado a 0,5 metros de profundidade. Registrado um aumento de temperatura, 
aumentamos o arraçoamento desde que esteja dentro da faixa de conforto térmico 
do peixe cultivado. No caso de queda de temperatura fazemos o oposto. 
 
A correção do consumo pode ser corrigida pela seguinte tabela: 
 

 
 
 
A quantidade disponível de oxigênio e a concentração de gases tóxicos limitam a 
quantidade de peixes a serem criados, sendo que para alevinos se utiliza 
densidades que variam de 100 a 400 por metro cúbico e para animais prontos 
para abate teremos de 50 a 200 no mesmo volume. Para tilápias podemos utilizar 
a seguinte relação peso/densidade: 
 

peso Densidade 
25g 1000/m3 
250g 300/m3 
500g 200/m3 
750g 150/m3 
1Kg 100/m3 
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Tanques redes ou gaiolas são de fácil manejo, não confere sabor desagradável ao 
pescado (desde que em áreas de água clara – sem algas), em concentrações 
apropriadas proporcionam nutrientes para o ambiente, aumentando a fauna e flora 
local e reduz a pressão sobre a pesca extrativista e possibilita o reestabelecimento 
das populações nativas. 
 
Para isso são necessários o monitoramento contínuo da qualidade da água e 
seguir um rígido programa de preservação das matas ciliares e de proteção dos 
mananciais para garantir as condições ambientais propícias para a 
sustentabilidade da criação. Neste caso o criador passa a ser o maior interessado 
pela preservação ambiental e o maior beneficiado é a nação que terá empregos, 
alimento e renda. 
 
EXEMPLO DE PRODUÇÃO EM TANQUE REDE 
 

Resultados obtidos na despesca de Resultados obtidos na despesca de Resultados obtidos na despesca de Resultados obtidos na despesca de TANQUE REDETANQUE REDETANQUE REDETANQUE REDE propriedade morada dos  propriedade morada dos  propriedade morada dos  propriedade morada dos 
Peixes / AlPeixes / AlPeixes / AlPeixes / Alfenas fenas fenas fenas ---- MG ,total de tanques MG ,total de tanques MG ,total de tanques MG ,total de tanques----rede na propriedade igual a rede na propriedade igual a rede na propriedade igual a rede na propriedade igual a 432 432 432 432 
METROS CÚBICOSMETROS CÚBICOSMETROS CÚBICOSMETROS CÚBICOS. . . .     
    
Resultados dos viveiros finalizados até 04/05/99 despesca feita na presença Resultados dos viveiros finalizados até 04/05/99 despesca feita na presença Resultados dos viveiros finalizados até 04/05/99 despesca feita na presença Resultados dos viveiros finalizados até 04/05/99 despesca feita na presença 
de de de de 70 TÉCNICOS e 120 PISCICULTORES70 TÉCNICOS e 120 PISCICULTORES70 TÉCNICOS e 120 PISCICULTORES70 TÉCNICOS e 120 PISCICULTORES. . . .     

Tanque  1 2 
Área do Tanque-rede 6,8 m3 6,8 m3 
Área do Tanque-rede 2,0 x 2,0 x 1,7 2,0 x 2,0 x 1,7 
Especie Tilápia Tilápia 
PROCEDÊNCIA AQUABEL  AQUABEL  
Povoamento 09/12/98 09/12/98 
Peso Inicial Berçario 0,5 gr 0,5 gr 
Peso Final Berçario 9,0 gr 9,0 gr 
Mortalidade Berçario  3,40% 3,40% 
Ração Utilizada SUPRA SUPRA 
Número Animais Tanque-rede 1546 1500 
Número de animais por m3  227 220 
Data Povoamento 08/01/99 08/01/99 
PESO INICIAL  9,0 gr  9,0 gr  
DIAS DE CULTIVO  (inferior a 4 meses) 113 116 
Data Despesca Final 01/05/99 04/05/99 
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PESO MÉDIO FINAL  586 gr  637 gr  
Biomassa Final do Tanque 795,7 kg. 930,0 kg. 
Kg POR METRO CÚBICO  117 kg  136 kg  
CONVERSÃO ALIMENTAR  1,57 1,47 
Ganho de Peso Diario  4,09 gr  4,36 gr   

 
Dados de um projeto realizado em Sobral – Ceara: 
 
 
 

• Forma de cultivo: O cultivo será dividido em três fases: Berçário; Pré-Engorda e Engorda-
Terminação, com manejos mensais, facilitando observação da mortalidade, evitando o 
desperdício de ração. 

• Densidade de estocagem:Na fase Berçário, a densidade de estocagem será em torno de 
400 alevinos/m3, evitando o desperdício de ração, visto que nesta fase, os indivíduos são 
alimentados com ração farelada, enquanto que nas fases de Pré-Engorda e Engorda-
Terminação serão de 200 juvenis/m3, melhorando a relação Taxa de OD/indivíduo (OD = 
oxigênio dissolvido).  

• Tamanho da malha:Na fase berçário, os tanques-rede terão o fundo com abertura de 
malha de 1,0 mm, evitando perda excessiva de ração, enquanto a abertura da malha 
lateral é em torno de 5,0 mm, evitando entrada de competidores e/ou predadores, 
evitando, também, perda excessiva de ração e/ou mortalidade. Nas fases de Pré-Engorda 
e Engorda-Terminação, os tanques-rede terão fundo e lateral com abertura de malha de 13 
mm, evitando a entrada de competidores, reduzindo o desperdício de ração.  

• Manutenção periódica:Quinzenalmente, os tanques-rede passarão por uma manutenção, 
com o objetivo de retirar o excesso de algas fixadas nas laterais e nos fundos dos 
mesmos. Espécies de peixes iliófagos, como a curimatã, Prochilodus cearensis, serão 
utilizadas com o objetivo de reduzir ao mínimo a fixação de algas nos tanques-rede.  

• Manejo:Com o objetivo de evitar desperdício de ração e alimentar todos os peixes de 
forma homogênea, o arraçoamento diário será dividido em duas refeições diurnas as 08:00 
e 15:00 horas.  

• Redução do teor protéico da ração:Com o objetivo de reduzir os custos com ração, 
periodicamente (32 % PB na fase Berçário; 28 % PB na fase de Pré-Engorda e 28 % PB 
na fase de Engorda-Terminação), o teor protéico do alimento ofertado será reduzido, visto 
que a medida que o animal ganha peso, suas exigências nutricionais diminuem, 
principalmente, no que se refere ao teor de proteínas.  

• Redução do percentual de ração:Com o objetivo de reduzir os desperdícios com ração, na 
fase berçário, os peixes serão alimentados com 5 % da biomassa, sendo este percentual 
reduzido para 4 e 3 % quando das fases pré-engorda e engorda-terminação, 
respectivamente.  

• Produção periódica: O tempo de produção, observando somente nas fases de Pré-
Engorda e de Engorda-Terminação, será em torno de 6 meses. Assim, cada tanque-rede 
produzirá 3 safras por ano. Como são 2 tanques-rede, o número de safras/ano será de 6, 
ou seja, praticamente uma despesca a cada dois meses. Isso garantirá uma produção 
anual em torno de 5,4 toneladas, suficientes para proporcionar uma renda mensal 
satisfatória para o produtor. Vale ressaltar que nos últimos 5 anos, a importação de 
pescado no Estado do Ceará aumentou de 10.000 toneladas para 15.000 toneladas, 
revelando o grande potencial desta atividade.  

• Espécie:A espécie utilizada é a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, que possui ótimo 
crescimento, resistência à enfermidades, fácil disponibilidade de alevinos de qualidade e 
grande aceitação no mercado.  
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• Forma de comercialização:O comércio do pescado produzido será inicialmente realizado 
de forma in natura, além de produtos sob a forma de filé, linguiça, fishburger, através de 
uma possível Unidade de Beneficiamento do Pescado. Além disso, está previsto a 
comercialização de peixes vivos, elevando ainda mais a receita obtida com o pescado.  

 
INVESTIMENTO E CUSTO DE PRODUÇÃO 
 
CÁLCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO 
CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO 
CUSTO FIXO 
Depreciação: é o custo necessário para repor os bens de capital, no final de sua 
vida útil. Neste caso, dentre os inúmeros métodos, adotaremos o método linear ou 
de cotas fixas, que é o mais simples. O método consiste da desvalorização do 
bem, durante sua vida útil, a uma quota constante, de acordo com a fórmula : 
d = Vi  -  Vf   
    n 
onde : Vi = valor inicial do bem 
 Vf = valor final do bem 
 n = período de vida útil 
Impostos e taxas: devem ser computados os gastos com impostos como ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria), ITR (Imposto Territorial Rural), CESSR 
(Contribuição Especial para a Seguridade Social Rural), Impostos e Taxas 
Municipais. 
Seguros: os seguros que são pagos pelo produtor, independentemente do nível de 
produção, são considerados custos fixos. 
Remuneração da terra e capital: deve-se considerar neste item, outras 
oportunidades que podem ter o capital empregado no investimento da atividade, 
bem como outras atividades mais lucrativas para o uso da terra. Pode-se 
considerar para o cálculo desta remuneração, uma taxa de juros variando de 6% 
ao ano (taxa real de juros da caderneta de poupança) ou outra que o empresário 
considere como interessante para seu capital. No caso da terra pode-se 
considerar o valor do arrendamento em valor por hectare (R$/ha), levando-se em 
conta a melhor alternativa para seu uso.  
Remuneração do empresário: para este item que tenta remunerar o empresário 
pelo seu trabalho de gerenciamento toma-se um valor arbitrário com base em um 
número de salários mínimos, ou considera-se como remuneração a diferença 
entre a Receita Bruta e as Despesas, inclusive a depreciação dos bens e 
remuneração do capital e terra. 
 
CUSTO VARIÁVEL 
 
Insumos: o principal insumo é a ração que pode representar mais de 60% do custo 
variável. O segundo item em importância são os gastos com alevinos que podem 
representar mais que 15% do custo variável. Os demais itens são : medicamentos, 
pequenos equipamentos (puçás, telas, redes, etc.) 
Mão-de-obra fixa ou permanente: no caso de mão-de-obra fixa deve-se considerar 
além dos salários pagos ao trabalhador, os encargos sociais diretos que são 
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recolhidos pela empresa sobre a folha de pagamento. Referem-se ao FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social), férias e 13o salário. Estes encargos correspondem a 
aproximadamente 36% do salário pago. 
Mão -de-obra eventual: é aquela contratada para serviços eventuais, normalmente 
chamados de diaristas. Neste caso, não deve ser levado em conta os encargos 
trabalhistas, pois estes são de responsabilidade do trabalhador que é contratado 
como autônomo. 
Mão -de-obra familiar: nesta situação, caso o familiar não receba um salário 
formal, deve-se atribuir um valor correspondente ao de um trabalhador assalariado 
desenvolvendo a mesma função. 
Remuneração e manutenção: deve-se computar os gastos com consertos, 
manutenção de tanques, máquinas e demais equipamentos. Se o registro destes 
gastos for difícil, pode-se estimar este valor, considerando-se uma taxa de 10% do 
valor do bem novo (máquinas e implementos) e 2% na caso de benfeitorias. 
Despesas gerais: são aquelas que não estão relacionadas diretamente com a 
produção como : material de escritório, luz, telefone, energia, etc. 
Juros sobre o capital circulante: o capital circulante é aquele necessário para arcar 
com todas as despesas com material consumido, operações de máquinas e 
implementos, mão-de-obra, reparos, isto é, a soma dos gastos com os itens do 
custo variável anteriormente descrito e podendo ser a taxa de juros adotada para 
este cálculo, a do Crédito Rural para Custeio ou uma taxa estimada sobre o valor 
médio dos custos variáveis. 
 
CUSTO OPERACIONAL 
 
Na estrutura do Custo Operacional, apresentada por MATSUNAGA et al. (1976), 
não são enumerados todos os fatores de produção utilizados no processo 
produtivo. Neste caso, considera-se efetivamente, todos os custos variáveis, 
depreciação, encargos financeiros (no caso de financiamentos). Tenta-se 
equalizar os desembolsos diretos, acrescidos dos custos financeiros mais a 
reposição dos bens como custo de produção. 
A seguir, algumas planilhas de cálculo de cultivos de tilápias. 
 
Tabela 1. Investimento inicial para a produção de tilápias vermelhas em 10 tanques-rede de 13,5 
m3, instalados em uma represa de 20 ha. 
 
Item Investimento inicial 
 R$ Vida útil (ano) Depreciação R$ano 
Tanque-rede 9.400,00 10 940,00 
Flutuadores 800,00 5 160,00 
Malha para recria 3.800,00 10 380,00 
Tinta, parafusos, cordas e outros 1.100,00 3 366,67 
Equipamentos (baldes, termômetros, puçás, etc.) 500,00 3 166,66 
Balança para biometrias 450,00 10 45,00 
Construção de passarelas 650,00 10 65,00 
Projeto e acompanhamento técnico 4.500,00 10 450,00 
TOTAL 21.200,00 - 2.573,33 
 Fonte: CARNEIRO, MARTINS & CYRINO (1.999) 
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Tabela 2.  Investimento inicial, itens de custo e porcentagem sobre o custo operacional efetivo da 
produção de Tilápias vermelhas em 10 tanques-rede de 13,5 m3  numa represa de 20 ha. 
 
Itens de custo     R$/ano          % sobre o COE 

Mão-de-obra       803,00   2,61 

Alevinos               5.256,00   17,11 

Ração (preço médio no período = R$0,49/kg)             19.497,00   63,47 

Assistência técnica               1.825,00     7,59  

CESSR (2,7% sobre as vendas)             1.005,97     3,28 

Custos Operacionais Efetivos (COE)           30.717 ,90             100,00 

Depreciação anual               2.573,33 

Custo Operacional Efetivo            33.291,23 

Juros sobre o capital circulante (16,76% a.a.)                      2.574,67 

Remuneração sobre o capital fixo (12% a.a.)            1.272,00 

Custo Total de Produção (CTP)           31.137,90    

  

 Fonte : CARNEIRO, MARTINS & CYRINO (1.999) 
     
Tabela 3.  Preço de venda, custo operacional total e indicadores de viabilidade econômica para a 
produção anual de 18.086 kg de tilápias vermelhas cultivadas em 10 tanques-rede de 13,5 m3  

numa represa de 20 ha.  
 

Parâmetros calculados      Valores 

Preço médio de venda (agosto/98)     R$ 2,06/kg 

Custo Operacional Total      R$ 1,84/kg 

Taxa Interna de Retorno (TIR)      25,56% 

Período de Recuperação do Capital (PRC)    3,24 ano s (4,68 ciclos) 

Receita líquida        R$ 3.966,87 

Lucro         R$   120,00  
Fonte : CARNEIRO, MARTINS & CYRINO (1.999) 
 
Tabela 4.  Quadro demonstrativo da análise econômica da criação de peixes em sistema de 
tanques-rede em regime intensivo na Piscicultura Barra Mansa (Mendonça, SP). 
 
Variável/parâmetro analisado   primeira safra          projeção 

      (12 tanques-rede)        (60 tanques-rede) 

Produtividade (kg/m 3)     150   180 

Ciclo em meses     8   8 

Custo de implantação (R$)   14.040,00   70.200,00 

Custos fixos (R$) 

Depreciação/ciclo                     849,00     4. 243,00 
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Remuneração do capital         295,00      1.313,00  

Custos variáveis    R$   %    R$  % 

Mão-de-obra    3.200,00 11,25  6.388,00 4,76 

Alevinos    4.324,00 15,23            25.946,00 19, 32 

Ração               14.624,00 51,50            87.744,00 65,33 

Manutenção        424,00   1,49               2.121 ,00 1,58 

Assistência técnica    4.320,00 15,21   4.320,00 3, 22 

Despesas gerais     1.107,00   3,90   6.004,00 4,47  

Remuneração do capital      827,00   2,91    3.912, 00 2,91 

Total/ciclo 

Custo fixo        1.310,00    5.723,00 

Custo variável                  28.397,00            134.315,00 

Custo total      29.707,00            140.038,00 

Receita bruta      39.312,00            235.872,00 

Receita líquida        9.605,00              95.834 ,00 

Preço de venda dos peixes              2,00          2,00 

Custo do quilograma do peixe                        1,51           1,19 

Período de recuperação do capital        1,53 ciclo s   0,69 ciclo  

                     1,02 anos   0,46 anos 

Taxa Interna de Retorno        74,00      155,00  
 Fonte : BOZANO & CYRINO (1.999)  
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