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1. RESUMO 

A criação da espécie de camarão marinho é centralizada nas regiões da costa do país, 

especialmente na região Nordeste, com polos de criação em Rio Grande do Norte, 

Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia, (Manual do Camarão, 2007). A empresa de 

alimentos industrializados pelo processo de Liofilização ou Freezing Drying que apoia 

o presente projeto, utiliza este produto em sua cadeia produtiva e enfrenta dificuldade 

pela distância em relação ao seu fornecedor. Desta maneira, a fim de facilitar o 

processo produtivo desta empresa, que utiliza o camarão marinho como matéria 

prima, será estudada a viabilidade de implantação de um viveiro de criação de 

camarão marinho próximo de sua sede, no interior de São Paulo. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido aos elevados custos logísticos e qualidade dos atuais fornecedores envolvidos 

na obtenção de camarão marinho para seu devido processamento, a empresa 

acredita que a produção própria de camarão, mais próxima do seu ponto de consumo, 

acarretará na diminuição de custos, aumento da qualidade e consequente aumento 

de lucratividade. Para isso é necessário o estudo de viabilidade para a construção de 

um viveiro próprio de camarão, fazendo com que o custo do produto final seja reduzido 

e permita outras aplicações. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica, econômica e financeira da      

implantação do processo de carcinicultura para uma empresa produtora de   alimentos 

Liofilizados do interior da cidade de São Paulo. 

4. METODOLOGIA  

O trabalho realizado fez o uso do estudo de caso como metodologia, visto que foi 

analisado a atividade de casos múltiplos, por meio de pesquisas acerca do tema em 

estudo. 

O estudo mostra as condições encontradas no cenário atual, onde qualquer alteração 

pode afetar no resultado final, sendo essas alterações no mercado, mudanças 

climáticas, ambientais e legislativas. 



Como o estudo em questão utiliza a pesquisa exploratória, os resultados obtidos não 

podem ser usados como conclusão definitiva. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para iniciar o projeto se fez necessário um embasamento teórico sobre o tema 

carcinicultura, com o objetivo de conhecer e entender melhor o processo de criação 

de camarão. Em seguida, foi realizado visitas em viveiros para conhecer na prática o 

manejo adequado e os principais cuidados do processo. Com o conhecimento 

adquirido foi possível avaliar qual seria o melhor tipo de camarão para fazer o cultivo, 

que no caso é o camarão de água salgada, sendo a espécie o camarão cinza 

(Litopenaeus vannamei) por ser a espécie com maior disponibilidade no mercado e 

ter as melhores características para a criação em viveiro. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada como principal técnica a teoria das 

restrições, uma vez que foi feito o dimensionamento dos tanques de criação a partir 

de informações como, demanda da empresa e taxa de mortalidade do camarão em 

cada uma das etapas, podendo ser em até três etapas que são: tanque de larvicultura, 

tanque berçário e tanque de engorda. 

Com as informações adquiridas, o estudo confirmou que o processo é tecnicamente 

possível, pois a tecnologia está disponível, o processo é conhecido e os fatores 

climáticos para a produção no estado de São Paulo não impedem a criação do 

camarão na região.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Para a viabilidade do projeto se faz necessário o estudo econômico do viveiro. No 

presente momento é conhecido os preço da matéria prima (pós-larvas), preço de 

venda do camarão e a demanda necessária para fornecimento da empresa. Visto que 

o preço da pós-larva é de R$ 7,50 e a demanda da empresa é de 3125kg/mês 

considerando a mortalidade no processo de aproximadamente 60%, e sabendo que 

um camarão pesa aproximadamente 12g, se faz necessário a compra de 312 

milheiros. Uma vez que o preço de venda do camarão é aproximadamente de R$ 

32,00, conclui-se que a receita mensal é de R$36.850 para gastos com despesa 

operacional. 
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