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VISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS  NA 
CRIAÇÃO DE TILÁPIAS EM TANQUES-REDE NA REGIÃO DE FURNAS - MG  
 

1. RESUMO 

 

                  Este trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a Tilapicultura 

em tanques–rede em reservatórios de águas da União na região de Furnas - MG, 

que poderá auxiliar em consonância com as informações obtidas, a mensurar os 

custos que envolvem a atividade, bem como, proporcionar informações pertinentes 

às particularidades do negócio e do mercado por meio de dados financeiros e 

contábeis, além de demonstrar a importância dos aspectos socioambientais, uma 

vez que a criação de tilápias na modalidade proposta requer monitoramento 

periódico visando à preservação dos recursos naturais como forma de garantir a 

sustentabilidade e o desenvolvimento regional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

                  A contabilidade esta presente em todos os meios, sendo mais notada 

nos meios industriais e comerciais, contudo mesmo nestes meios há um aspecto a 

ser considerado que difere dos objetivos econômicos propriamente ditos, que é 

determinar o alcance social e os impactos derivados da atividade desenvolvida. 

          A Contabilidade Socioambiental representa um elo entre fatores 

econômicos e sociais destacando a importância da gestão ambiental, tão solicitada e 

necessária nos dia de hoje. Desta forma faz se necessário também considerar os 

aspectos financeiros, delimitar o alcance socioeconômico e os benefícios 

ambientais, considerando a sustentabilidade como um conjunto de benefícios 

econômicos e sociais gerados a partir do uso consciente de recursos em uma 

atividade específica. 

                   Avaliar os impactos de uma atividade produtiva sobre as pessoas e o 

meio ambiente é objetivo da Contabilidade Socioambiental, pois a sustentabilidade 

exige uma transformação social impactada pelas ações econômicas direcionadas. O 

maior desafio é dimensionar os efeitos desta transformação na comunidade ou 

região, avaliando as condições de trabalho, as contribuições políticas e sua 

extensão e as oportunidades geradas, considerando o capital natural como recurso 
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renovável ou substituível. Esta preocupação estende-se também ao setor aquícola, 

devido à importância dos recursos hídricos e a intensificação desta atividade, que 

contribuirá para a produção de alimentos seguros e saudáveis. 

 

3. OBJETIVOS 

 

                     A criação de tilápias em tanques–rede é uma atividade aquícola que 

oferece muitas vantagens, seu grande potencial de mercado enquanto atividade de 

produção de alimentos, as políticas públicas favoráveis aliadas à função 

socioambiental e sua importância econômica, despertam o interesse em 

dimensionar a viabilidade financeira e os benefícios gerados, avaliando de que 

forma a gestão financeira e contábil poderá contribuir com atividades de caráter 

socioambiental e em quais condições estas atividades são comprovadamente 

sustentáveis. 

 

4. METODOLOGIA 

 

                    

             Foram utilizados métodos técnicos, que abrangem observação, comparação e 

estatística, buscando informações junto ao Projeto Furnas (Embrapa – Jaguariúna) e 

literaturas pertinentes. Foram realizadas entrevistas com os pesquisadores envolvidos 

no projeto e coleta de dados com piscicultores estabelecidos  na região.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

                  A sustentabilidade envolve questões sociais, ambientais e 

econômicas, o desenvolvimento sustentável busca alinhar estas questões no sentido 

de atender as demandas atuais, ao mesmo tempo em que estima a capacidade de 

atender as necessidades futuras, equilibrando os efeitos causados no meio 

ambiente pelas práticas econômicas cada vez mais abrangentes. Estas questões 

são também éticas e políticas, pois excedem a capacidade das instituições, sendo 

necessário que haja uma reestruturação considerando a igualdade social, além dos 

aspectos financeiros (ELKIGNGTON, 2011). 

                      Conforme Tiago; Gianesella (2002) apud Sampaio, et al. (2013, p.02) 
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     Paralelo ao desenvolvimento e à intensificação da aquicultura, 
cresce a necessidade de monitoramento dos recursos hídricos, 
visando a melhora nos processos de gestão e acompanhamento dos 
procedimentos efetivados, o que se traduziria ainda em contribuição 
ao processo de licenciamento e adequação ambiental. Apesar de a 
aquicultura ser uma atividade produtiva que utiliza os recursos 
hídricos, ao contrário de outras atividades agropecuárias e 
industriais, colabora com sistemas de controle de qualidade da água 
por necessitar de monitoramento.  

 
 

                     O Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas 

(PNQA), da Agência Nacional de Águas (ANA), considera que existem muitas 

necessidades em relação ao monitoramento, dentre elas a falta de padronização e 

informações sobre coletas e análises laboratoriais, comprometendo o estudo da 

evolução da qualidade das águas e elaboração de um diagnóstico nacional. 

                Para Sampaio, et al. (2013, p.02): 

 
Dentre as recomendações para conseguir um desenvolvimento 

sustentável da aquicultura, destacam-se o aumento e a melhoria das 
ferramentas de monitoramento, incluindo mecanismos de medições 
contínuas das condições ambientais, tais como temperatura, pH, 
turbidez e oxigênio dissolvido (OD), o que possibilita aos produtores 
responderem rapidamente às condições desfavoráveis e tomarem 
medidas que possam ser decisivas para o sucesso da atividade. 
Portanto, além de cumprir as exigências legais, o monitoramento é 
ainda uma ação de grande interesse para o produtor aquícola, uma 
vez que permitirá maximizar sua produção por meio de uma melhoria 
na sua gestão, reafirmando seu compromisso com a qualidade 
ambiental. 

                         

5.1. Projeto Furnas 

 

                    Neste contexto iniciativas como a do projeto: Desenvolvimento de 

Sistema de Monitoramento para Gestão Ambiental da Aquicultura no Reservatório 

de Furnas – MG (Projeto Furnas), em andamento no Centro Nacional de Pesquisa e 

Meio Ambiente (CNPMA) em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Agencia Paulista de 

Tecnologia e Negócios (APTA), se apresenta como uma importante ferramenta de 

transformação da aquicultura no Brasil, pois os dados gerados poderão ser 

transmitidos para outras regiões e Parques Aquícolas favoráveis ao 

desenvolvimento desta atividade, proporcionando informações padronizadas que 

poderão ser utilizadas na capacitação de piscicultores quanto aos benefícios da 
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adoção de boas práticas de manejo, bem como possibilitar a criação de políticas 

públicas com base em indicadores que favoreça a gestão sustentável e estimule o 

desenvolvimento regional fortalecendo o aspecto socioeconômico e a preservação 

do meio ambiente. 

                         

5.2. A Produção de Tilápia no Estado de Minas Gerais 

 

                 O estado de Minas Gerais tem potencial para ser um grande produtor 

de tilápias, devido a suas bacias hidrográficas e grandes volumes de águas 

represadas que devem ser aproveitadas para a prática da piscicultura. No entanto é 

necessário investir em conhecimento para aumentar a competitividade do setor e 

tornar a piscicultura uma opção rentável, produzindo peixes com qualidade e em 

quantidade suficiente para atender a demanda.  

                 Segundo Informativo Conjuntural Nº. 97 da Emater - MG (2013, p.41) 

houve um grande aumento na demanda por pescados e esta foi suprida pela 

importação, devido à insuficiência da produção brasileira. 

                 A produção de pescados na região sudeste ainda é pouco expressiva, 

representando cerca de 9% em relação à produção nacional, sendo o estado de 

Minas Gerais responsável por 3% desta produção. Segundo o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), na produção continental por espécies, a tilápia representa 4% da 

produção nacional de peixes, que foi de 1,2 milhões de toneladas no ano de 2010. 

 

5.3. O Lago de Furnas 

                        

                   O Lago de Furnas cobre uma área de 1.457,48 Km², surgiu em 1963 

com o desvio do curso do Rio Grande para a construção da hidroelétrica, com este 

desvio houve inundações nesta região nascendo um dos maiores reservatórios do 

mundo conhecido como Mar de Minas que é alimentado por rios de águas claras e 

limpas chamando a atenção para o turismo e economia local.  

 

                   Conforme Sampaio, et al. (2013, p.7): 

  

O sistema hidrográfico de Furnas no Sul de Minas Gerais 
influencia diretamente as atividades socioeconômicas e ambientais 
dos municípios na região, que tiveram sua paisagem modificada e 
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muitas de suas atividades econômicas e turísticas potencializadas 
com a formação do lago. 

 

                    Ainda para Sampaio (2013) com a demarcação recentemente de 16 

parques aquícolas, a aquicultura entre outras atividades poderá ser um importante 

elemento para o desenvolvimento da região de Furnas, promovendo um significativo 

aumento na produção de peixes no estado de Minas Gerais. 

                    Os parques aquícolas são áreas demarcadas em ambiente aquático, 

que reúnem condições ambientais e legais para a prática da aquicultura. São 

definidos com base em estudos socioeconômicos e ambientais que consideram os 

aspectos regionais, viabilidade econômica, qualidade da água, entre outros. Esses 

estudos têm por objetivo gerar informações geográficas que auxiliam no processo de 

demarcação. 

                    A utilização dos parques aquícolas é planejada e ordenada de forma 

a não causar impactos indesejados ao meio ambiente, ocorrem por meio de 

licitação, podendo ser gratuita ou onerosa, tendo como propósito aumentar a 

produção de alimentos, melhorar a cadeia produtiva e capacitar pessoas, 

oferecendo aos piscicultores vantagens de apresentar condições que atendem aos 

aspectos ambientais e legais, necessários à cessão e utilização das águas. 

 

5.4. Políticas Públicas 

 

                    A lei federal 9.433 de 08 de Janeiro de 1997 diz que as águas são de 

poder público, um recurso natural limitado de valor econômico; sua utilização poderá 

ser feita de acordo com as licenças exigidas pelos órgãos envolvidos, porém em 

caso de escassez deverá ser utilizada prioritariamente para consumo por seres 

humanos. O decreto 4895/03 dispõe da autorização para a utilização das águas da 

União para fins de aquicultura, visando o desenvolvimento sustentável, o aumento 

da produção de pescado, inclusão social e a segurança alimentar.  

 

5.5. Criação de Tilápias em Tanques-rede 

  

     A criação de peixes em tanques-rede utiliza o sistema de confinamento, onde 

os animais são alimentados por ração balanceada, permitindo maior renovação de 

água com o ambiente a sua volta. Os tanques-rede são estruturas desenvolvidas em 
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metal ou madeira em diversos formatos e tamanhos, fixados a flutuadores, envoltos 

com malha própria permitindo melhor circulação de água e protegendo os peixes de 

predadores. Sua estrutura interna contém comedouros cuja finalidade é reter a ração 

no interior do tanque, permitindo o seu melhor aproveitamento. Deve ser feito de 

material resistente à corrosão de forma a proteger os peixes de possíveis 

ferimentos. 

                    A tilápia possui características favoráveis para criação em tanques-

rede e grande aceitação para consumo, sendo ao longo de muitos anos objeto de 

estudos, tais como: melhoria genética, classificação e ciclo produtivo que buscam 

desenvolver a espécie de forma a melhorar seu valor agregado, bem como diminuir 

os impactos desta atividade no meio ambiente. 

                    O ciclo produtivo total da tilápia ocorre em seis meses, quando atinge 

o peso ideal para comercialização que varia de 600 a 850 gramas. Este ciclo 

geralmente acontece em duas fases distintas, a primeira chamada de pré-engorda 

onde os alevinos são adquiridos com peso médio de 1,0 gramas e num período de 

dois meses de confinamento atingem de 20 a 30 gramas, quando são repassados 

para a segunda fase denominada engorda, onde ficarão por um período de 4 meses.  

                   Segundo a revista panorama da aquicultura, citado por Silva (2009, p. 

43) “As tilápias são endêmicas da África, Jordânia e Israel, já tendo sido 

identificadas aproximadamente 70 espécies”.  

                   Dentre as espécies identificadas, a Tilápia Gifit reúne muitas 

características que a elegem como vantajosa para o cultivo em tanques-rede, sua 

genética melhorada a torna mais resistente a doenças, facilita a sua adaptação, 

melhora o desenvolvimento e diminui o número de mortes no lote. 

 

5.6. Demonstrações do Período 

 

                  As demonstrações a seguir são meramente informativas e tem por 

objetivo estruturar os dados levantados neste estudo para evidenciar a viabilidade 

econômica e financeira de um projeto de criação de tilápias em tanques-rede. 

PROJEÇÃO DE VENDAS       

Vendas  (Quantidade X PVV) 1º 
Semestre 

2º 
Semestre 

Total 

7200 X 4,7008        
33.845,76  

       
33.845,76  

    
67.691,52  
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PROJEÇÃO DE CUSTOS       

Custos  1º 
Semestre 

2º 
Semestre 

Total 

Alevinos         
1.500,00  

        
1.500,00  

      
3.000,00  

Depreciação             
532,05  

           
532,05  

      
1.064,10  

Mão de obra         
4.068,00  

        
4.068,00  

      
8.136,00  

Ração Alevinos 32% proteína         
3.609,90  

        
3.609,90  

      
7.219,80  

Ração Juvenis   28% proteína         
5.356,80  

        
5.356,80  

    
10.713,60  

Ração Adultos  28% proteína         
6.404,40  

        
6.404,40  

    
12.808,80  

Sal              
32,40  

             
32,40  

           
64,80  

Total        
21.503,55  

       
21.503,55  

    
43.007,10  

 

PROJEÇÃO DE DESPESAS     
Despesas   1º 

Semestre 
2º 

Semestre 
Total 

Despesas com juros                   -             
992,43  

  

Total                   -            
992,43  

         
992,43  

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO    

DRE                  
Total  

Receita bruta de vendas 67.691,52 

(-) Deduções   

(=) Receita Líquida 67.691,52 

(-) CPV (43.007,10) 

(=) Lucro Bruto 24.684,42 

(-) Despesas Operacionais   

(=) Lucro Operacional Líquido 24.684,42 

(+) Receita financeira   

(-) Despesas Financeiras (992,43) 

(=) Lucro antes IR 23.691,99 

(-) Provisão IR 15%   

(=) Lucro Líquido do Exercício            
23.691,99 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO   
62.561,54  

  PASSIVO   
62.561,54  

Ativo Circulante   
46.259,64  

 Passivo Circulante (992,43
) 

Disponibilidades   
46.259,64  

 Empréstimos e Financiamentos 
Investimento 

  

Caixa e equivalentes   
46.259,64  

 (-) Juros a incorrer (347,32
) 

    Empréstimos e Financiamentos 
Custeio 

  

    (-) juros a incorrer (645,11
) 

       

Ativo não Circulante   
16.301,90  

 Passivo não Circulante   
39.861,98  

Imobilizado   
16.301,90  

 Empréstimos e Financiamentos 
Investimento 

   
19.312,36  

Tanques-rede     
8.500,00  

 (-) Juros a incorrer (1.599,
04) 

Barco alumínio     
3.390,00  

 Empréstimos e Financiamentos 
Custeio 

   
25.151,66  

Termômetro digital        
370,00  

 (-) juros a incorrer (3.003,
00) 

Puçás        
156,00  

    

Balança biométrica        
450,00  

    

(-) Depreciação 
acumulada 

(1.064,1
0) 

 Patrimônio Liquido   
23.691,99  

Projeto técnico     
4.500,00  

  Reserva de Lucros   
23.691,99  

 

 

6. RESULTADOS 

 

         Do ponto de vista econômico os dados obtidos apresentam algumas 

particularidades que devem ser consideradas, como por exemplo, as variações que 

podem influenciar os ganhos do produtor com a venda do produto em fases de 

desenvolvimento, devendo este ficar atento aos custos e as diferentes respostas 

relacionadas ao ganho de peso obtido em cada estágio da criação. 

         Já os indicadores financeiros apresentam resultados satisfatórios. O 

Prazo de Retorno do Investimento (PRI) considerando os investimentos propostos, é 

de 6 meses e 27 dias e a Taxa Interna de Retorno (TIR) é de 74,15% ao ano, ou 

seja, o capital investido tem um acréscimo de 74,15% no primeiro ano de atividade, 

possibilitando um Valor Presente Líquido (VPL) positivo de R$ 26.850,37.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A criação de tilápias em tanques-rede mostra-se uma atividade muito 

interessante, reunindo características e criando necessidades que ensejam a busca 

da sustentabilidade. O monitoramento conforme proposto no projeto Furnas, é a 

mais imprescindível das ações devendo ser uma medida constante que reforça a 

importância da boa utilização dos recursos hídricos, podendo contribuir para a 

criação de políticas de preservação e até mesmo uma política de repovoamento dos 

rios. Do mesmo modo a atividade coopera com o desenvolvimento social e regional,  

produz alimentos acessíveis, gera renda e reforça a necessidade de preservação 

dos lagos utilizados, além disso, abre uma gama de possibilidades que podem ser 

agregadas à atividade, promovendo o uso consciente dos recursos disponíveis, tais 

como: a utilização da carcaça para fabricação de ração, a utilização do couro como 

matéria prima para a indústria de bolsas e calçados e o aproveitamento máximo da 

carne produzida, diminuindo o déficit de proteína animal e os impactos causados por 

descartes irregulares destes materiais no meio ambiente.                                                 

Quanto ao aspecto contábil à atividade se enquadra aos métodos utilizados na 

Contabilidade do Agronegócio (rural) à luz do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, CPC 29 (Ativos biológicos) e CPC 04 (Ativos intangíveis) e de um modo 

geral os resultados obtidos reforçam seu aspecto socioambiental e afirmam a 

importância da contabilidade como ferramenta de apuração de impactos positivos e 

negativos em atividades ligadas diretamente ao uso de recursos ambientais e 

poderá em estudos posteriores, contribuir para a criação de indicadores de avaliação 

dos impactos das atividades produtivas no meio ambiente.  
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