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PRODUÇÃO BRASILEIRA
DE PEIXES DE CULTIVO
SOBE 4,7% E ATINGE
841.005 TONELADAS
BRAZILIAN PRODUCTION OF FARMED FISH INCREASES
4.7% AND REACHES 841,005 METRIC TONS

Empresas confiam no
mercado e programam
investimentos

Exportação bate recorde
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Raio-x da produção,
estado por estado, mostra
força da verticalização

Companies trust the
market and schedule
new investments

Exports break records
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An X-ray of production,
state by state, shows the
strength of verticalization
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EDITORIAL

EDITORIAL

EM OITO ANOS, AUMENTO DE 45%
DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

IN EIGHT YEARS, A 45% INCREASE IN
BRAZILIAN PRODUCTION

Tilápia, peixes nativos e outras espécies têm contribuído, cada
segmento com suas características, desafios e oportunidades, com
o crescimento da piscicultura brasileira.

Tilapia, native fish and other species have presented challenges
and opportunities in the growth of Brazilian fish farming in each
segment with its unique characteristics.

Nos oito anos em que a PeixeBR coleta dados estatísticos, a
atividade já cresceu 45,7%, equivalente à média de 5,6% ao ano
no período. Esse percentual é consistente e superior às demais
proteínas animais.

In the eight years that PeixeBR has collected statistical data, the
activity has grown 45%, equivalent to an average of 5.6% per year
over this period. This percentage is consistent with, or superior to,
the production of other animal proteins.

Claro que o consumo interno (menos de 5kg/hab/ano) ainda é
inferior ao de outras carnes, mas aos poucos vamos conquistando
os consumidores – inclusive os mais exigentes – com o aumento
de portfólio. Afinal, peixe de cultivo é criado sob rígidas condições
de biosseguridade e, adicionalmente, é um alimento saudável e de
alta qualidade.

Currently, domestic consumption (less than 5 kg per person per year)
is still lower than that of other animal proteins, but, little by little, we
are winning over consumers – including the most demanding ones
– with the increase in products in our portfolio. After all, farmed fish
is raised under strict biosecurity conditions and is a healthy, highquality product.

A piscicultura brasileira é uma atividade jovem, que caminha para
a profissionalização. Aos poucos, encontra o seu caminho, de olho
na estrutura de produção de outras proteínas, como frangos e
suínos, mas desenhando o seu próprio destino.

Brazilian fish farming is a relatively new activity, which is still
developing and becoming more professional. It is finding its path,
with an eye on the production chain of other animal proteins, such
as chicken and pork, but forging its own destiny.

O Brasil é um gigante, com diversas condições, exigências e
potencialidades. Cada espécie tem os seus atributos e busca o seu
espaço.

FRANCISCO MEDEIROS
Presidente Executivo da Associação
Brasileira da Piscicultura (Peixe BR)

A tilápia está em todo o país, mas preferencialmente nas regiões
Sul e Sudeste. Os peixes nativos, essa dádiva da nossa diversidade,
está presente com intensidade na região Norte. Nesse processo, o
pangasius, que chegou recentemente ao país, encontra abrigo em
estados da região Nordeste.

Tilapia is raised across Brazil, but especially in the southern
and southeastern regions. Native fish species, a gift of Brazilian
biodiversity, are produced on a large scale in the northern region.
In this process, the pangasius species, a recent arrival in Brazil, has
found success in the states of the northern region.

FRANCISCO MEDEIROS
Executive President of the Brazilian
Fish Farming Association (Peixe BR)

What is certain is that all Brazilian regions are fertile in water,
climate and space for production. Like every production chain in
development, fish farming takes steps forward and, sometimes,
steps backward, but it moves on. It has already shown that it
produces yet another animal protein that puts Brazil on the world
production map.

O certo é que todas as regiões brasileiras são férteis em água,
clima e espaço para produção. Como toda cadeia produtiva em
consolidação, a piscicultura ora avança ora se retrai. Mas segue em
frente e já mostrou que representa mais uma proteína animal que
coloca o Brasil no mapa da produção mundial.
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Brazil is a giant, with diverse climatic conditions, requirements and
potential. Each species has its attributes and a place.
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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PEIXES DE CULTIVO
FOI 4,7% MAIOR EM 2021, ATINGINDO 841 MIL T
Atividade cresce acima de 5% há oito anos, quando a Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR)
iniciou a coleta de dados da atividade.

O

Brasil produziu 841.005 toneladas de peixes de cultivo (tilápia, peixes nativos e outras espécies), em 2021.
Esse resultado representa crescimento de 4,7% sobre a
produção de 2020 (802.930 t).
O levantamento exclusivo da Associação Brasileira da Piscicultura
(PeixeBR), entidade que congrega produtores, empresas de todos
os segmentos da cadeia produtiva e entidades de classe, mostra que
ano a ano a atividade supera o cenário macroeconômico complexo e
mantém média de crescimento de 5,6% desde 2014, ano que marca
a criação da PeixeBR e o início da apuração de dados estatísticos
sobre a piscicultura brasileira pela associação.
“A piscicultura representa a atividade de produção animal que mais
cresce nos últimos anos. Obviamente que isso decorre do consumo
ainda baixo (menos de 5 kg por habitante ao ano), mas também
das características dos peixes de cultivo em termos de qualidade e
segurança. A atividade é extremamente profissional, trabalha com
boas práticas e utiliza modernas tecnologias em genética, sanidade,
nutrição e equipamentos”, ressalta Francisco Medeiros, presidente
executivo da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR).
Segundo monitoramento da entidade, a piscicultura envolve
mais de 1 milhão de produtores, gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e outros 2 milhões indiretos e, em 2021, movimentou R$ 8 bilhões.
A piscicultura foi diretamente impactada pela elevação dos insumos
e matérias-primas para alimentação animal. Além dos macroingredientes (milho e farelo de soja), destaque para os microingredientes
importados, que subiram em dólar e enfrentaram problemas de
abastecimento regular durante diferentes períodos do ano.

No mercado interno, a manutenção dos elevados níveis de desemprego e a consequente redução do poder de compra da população também dificultaram a comercialização de peixes com
rentabilidade aos produtores, especialmente em estados das regiões Norte e Nordeste.
“Não foi um ano fácil para os produtores de peixes de cultivo. A realidade foi muito diversa nos estados. Alguns mercados encontraram
formas de manter ou até elevar os níveis de comercialização e outros
enfrentaram mais dificuldades. A pandemia foi decisiva para este
cenário, assim como foi – e está sendo – para a economia brasileira
como um todo”, explica Medeiros.
Entre os pontos positivos do ano, o presidente executivo da
PeixeBR destaca o crescimento das exportações e também o contínuo investimento das empresas verticalizadas em novos produtos
para incentivar o consumo.
Em 2021, a piscicultura brasileira produziu 534.005 toneladas de tilápia, com crescimento de 9,8% sobre o ano anterior
(486.255t). A espécie representou 63,5% da produção de peixes
de cultivo como um todo, comprovando sua viabilidade para as
condições brasileiras.
Foram produzidos 262.370 t de peixes nativos (31,2% do total),
com recuo de 5,85% em relação a 2020. A questão ambiental, a falta
de programas oficiais de apoio ao cultivo e dificuldades de mercado
foram decisivos para esse desempenho do segmento.
As outras espécies (carpas, trutas e pangasius) foram responsáveis
por 5,3% da produção total de 2021, atingindo 44.585 toneladas:
+17% sobre o resultado do ano anterior, comprovando o potencial
do pangasius para o clima brasileiro.

FilleXia

A evolução da
filetagem de tilápia

Acaba de chegar ao mercado a revolucionária FilleXia,
filetadora de tilápia da Marel que traz uma automação
incomparável para a indústria. A FilleXia garante máxima
produtividade, com consistência, precisão e menor risco de
contaminação, contribuindo para a segurança dos alimentos.

•
•
•
•
•

Mínimo custo unitário e máximo rendimento do filé
Manuseio reduzido do produto
Layout compacto e customizável
Recuperação de produtos secundários
Robustez e confiabilidade operacional Marel

marel.com/pt
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Fonte PeixeBR

PRODUÇÃO CRESCE 4,74%
EM 2021, ACUMULANDO 45%
DE AUMENTO DESDE 2014.

841.005 t
802.930 t
758.006 t

722.560 t
691.700 t
640.510 t
638.000 t
578.800 t

2014

10.2%

0.4%

8%

4.5%

4.9%

5.93%

4.74%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BRAZILIAN PRODUCTION OF FARMED FISH GREW 4.7% IN 2021, REACHING
841,005 METRIC TONS
Exclusive research by the Brazilian Fish Farming Association
(PeixeBR), an entity that brings together producers, companies
in all segments of the production chain and industry associations, shows that, year after year, the activity overcomes the
complex macroeconomic scenario and has maintained an average growth of 5.6% since 2014, the year PeixeBR was founded
and began collecting statistical data on Brazilian fish farming.
“Fish farming has become the fastest growing animal production industry in recent years. Obviously, this is due to low consumption (less than 5 kg per person per year), but also due to
the characteristics of farmed fish in terms of quality and safety.
The activity is extremely professional, operates with good practices and uses modern technology in genetics, health, nutrition
and equipment,” emphasizes Francisco Medeiros, executive president of the Brazilian Fish Farming Association (PeixeBR).
According to studies by the entity, fish farming involves more
than 1 million producers, generates about 1 million direct jobs
and another 2 million indirect jobs. In 2021, it generated US$
1,5 billion in revenues.
Fish farming was directly impacted by the increase in prices of
inputs and raw materials for animal feed. In addition to macro-ingredients (corn and soybean meal), we can highlight imported micro-ingredients, which saw price increases in dollars
and supply problems at different times of the year.
In the domestic market, persistent high levels of unemployment and the subsequent reduction in the population's pur-
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chasing power also made it difficult for producers to commercialize fish profitably, especially in states in the northern and
northeastern regions.
“It was not an easy year for farmed fish producers. The reality
was very different in the states. Some markets found ways to
maintain or even increase sales, and others faced more difficulties. The pandemic was decisive for this scenario, as it was
– and still is – for the Brazilian economy as a whole,” Medeiros
explains.
Among the positive points this year, the executive president
of PeixeBR highlights the growth in exports as well as continuous investment by vertical companies in new products to
stimulate consumption.
In 2021, Brazilian fish farmers produced 534,005 metric tons
of tilapia, a 9.8% increase from the previous year (486,255
mt). The species accounted for 63.5% of farmed fish production as a whole, proving its viability for Brazilian conditions.
262,370 metric tons of native fish were produced (31.2% of
the total), representing a decrease of 5.85% compared to 2020.
Environmental issues, the lack of official programs to support
cultivation and market difficulties were decisive in this poor
performance of the segment.
The “other species” segment (carp, trout and pangasius) was responsible for 5.3% of total production in 2021, reaching 44,585
metric tons: a 17% increase from the previous year, underscoring the potential of pangasius for the Brazilian climate.
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KOWALSKI

ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE PARA TILÁPIAS:
UM CAMINHO DE SUCESSO PARA O PRODUTOR

U

m dos grandes desafios para a
excelência no cultivo de tilápias
é a nutrição e o manejo alimentar adequados para cada fase do ciclo de
vida dos peixes e para cada sistema de produção utilizado. Implementar uma boa
estratégia de alimentação traz benefícios
ao produtor, como melhoria nas taxas de
conversão alimentar e de crescimento, rendimento do filé, redução da mortalidade
e manutenção da qualidade da água. Por
isso, é preciso fazer as contas para chegar
em uma opção de ração nutricionalmente
completa, com melhor custo-benefício, e
escolher um fornecedor que ofereça atendimento técnico especializado para elevar
a lucratividade dos negócios.
Rações com níveis proteicos ideais proporcionam boa formação do tecido muscular e ganho de peso através do filé, mas o
produtor também deve considerar a qualidade dessa proteína (digestibilidade e
balanço em aminoácidos) para promover
um crescimento saudável. Carboidratos e
gorduras são boas fontes de energia para
tilápias e a eficiência alimentar da ração
está no balanço de energia digestível/proteína (ED/PB).
Alta ED/PB resulta em gordura visceral
excessiva e baixa ED/PB fazem os peixes
usarem proteína como fonte de energia, reduzindo a conversão alimentar. A
energia digestível da ração depende de
ingredientes de qualidade, capacidade de
digestão do peixe e processo de produção
(moagem, mistura homogênea dos ingredientes, extrusão).
A intensificação da produção demanda
rações com enriquecimentos vitamínicos
e minerais, pois esses elementos não estão
disponíveis naturalmente nos ambientes
de cultivo. Vale ressaltar que os peixes
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não têm capacidade de sintetizar o ácido
ascórbico (vitamina C), importante para
o sistema imunológico, crescimento e formação óssea. Sendo assim, essa vitamina
deve estar presente nas rações completas
para assegurar maior produtividade.

“A escolha da ração é pelo
custo-benefício, levando em
consideração composição
nutricional, inclusão de
vitaminas, estabilidade na
qualidade e nos ingredientes,
além da pontualidade da
entrega pelo fornecedor”
MARCOS AURÉLIO PEREIRA, DA PATURI
PISCICULTURA AGROINDUSTRIAL

Dos alevinos até a fase de engorda, existe um balanço nutricional ideal para
cada etapa no manejo alimentar. A
quantidade deve ser oferecida de acordo com a sazonalidade e o objetivo de
ganho de biomassa dos peixes, controlando o nível de saciedade para evitar o
desperdício. O tamanho dos peletes e a
frequência diária variam de acordo com
o tamanho dos peixes e favorecem a homogeneidade dos lotes.
O produtor Marcos Aurélio Pereira, da
Paturi Piscicultura Agroindustrial, atua
no mercado de tilápias há 28 anos e acredita na importância econômica e social
desse peixe para o Brasil e para o mundo,
pois, além de ser um alimento de alto valor nutricional, sua cadeia produtiva gera
empregos e renda para o grande e pequeno produtor.

Para ele, a escolha da ração é pelo custo-benefício, levando em consideração
composição nutricional, inclusão de
vitaminas, estabilidade na qualidade e
nos ingredientes, além da pontualidade
da entrega pelo fornecedor. Ele utiliza a
ração Kowalski há mais de 18 anos, pois
sempre atendeu ao desempenho esperado, com bons resultados zootécnicos e
boa absorção pelos peixes, evitando a eutrofização da água.
Cada produtor tem sua própria estratégia
para nutrição e manejo alimentar, mas é
preciso garantir o uso de uma ração nutricionalmente completa. Pensando nisso, a
Kowalski está há mais de 20 anos no mercado de rações para peixes, oferecendo
alimentação completa com ingredientes
nobres, alto nível de vitamina C e especificações nutricionais balanceadas para cada
etapa, além de contar com equipe técnica
especializada para dar suporte para todos
os sistemas de piscicultura. Sua produção
possui processo industrial eficiente e com
alta capacidade, disponibilizando seus
produtos em embalagens de 25kg, big
bags ou a granel para atender a todos os
tamanhos de propriedades.

“A Kowalski está há mais
de 20 anos no mercado de
rações para peixes, oferecendo
alimentação completa com
ingredientes nobres, alto nível
de vitamina C e especificações
nutricionais balanceadas para
cada etapa”
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TILÁPIA MANTÉM RITMO DE CRESCIMENTO E JÁ
REPRESENTA 63,5% DA PRODUÇÃO NO PAÍS
Espécie está em todas as regiões, especialmente no Sul e no Sudeste, merecendo maior
investimento dos projetos verticalizados.

A

tilápia consolida-se cada vez mais como a espécie mais
cultivada no Brasil. Em 2021, foram produzidas 534.005
toneladas no país, com aumento de 9,8% sobre o desempenho do ano anterior (486.155 t). Com esse resultado, a tilápia
participou com 63,5% da produção nacional de peixes de cultivo.
A espécie está presente em todas as regiões do país, com maior ou
menor relevância. Mesmo na região Norte, tradicional polo de criação de peixes nativos, a tilápia começa a aparecer, a partir da liberação
de cultivo por alguns governos estaduais. Naquela região, em 2021
foram produzidas 860 toneladas, um volume pequeno, mas que representa incremento de quase 40% sobre o ano anterior (620 t).

O Sul lidera, com folga, a produção de tilápia. A espécie representa 86% de todos os peixes de cultivo na região. No total, são 231.900 t nos três estados sulistas: cerca de 43,4% da
produção nacional.
O Sudeste vem a seguir com perto de 27% da produção total
de tilápia (144.340 t), com destaque para São Paulo e Minas
Gerais. Juntos, Sul e Sudeste detêm 70% do cultivo no país.
O Centro-Oeste também avança no cultivo de tilápia, já representando em torno de 11,5% (61.650 t) e se aproxima do
Nordeste, que com 95.300 t no ano passado participa com
18% do total.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

16

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

17

PISCICULTURA BRASILEIRA

MAIORES PRODUTORES DE TILÁPIA

Fonte PeixeBR

PARANÁ
182.000 t
1º

SÃO PAULO
76.140 t
2º

MINAS GERAIS
47.000 t
3º

SANTA CATARINA
41.700 t
4º

MATO GROSSO DO SUL
34.450 t
5º

TILAPIA CONTINUES TO GROW AND CURRENTLY REPRESENTS 63.5% OF
FARMED FISH PRODUCED IN THE COUNTRY
Tilapia has become the most cultivated species in Brazil. In 2021,
534,550 metric tons were produced in the country, an increase
of 9.8% from the previous year (486,155 mt). With this result,
tilapia accounted for 63.5% of national production.
The species is farmed in all regions of the country, to a greater
or lesser extent. Even in the northern region, a traditional hub
for raising native fish, tilapia has begun to appear, especially after
authorization for its cultivation by some state governments. In
2021, the region produced 860 metric tons, albeit a small amount, but which represents an increase of almost 40% from the previous year (620 mt).
The South clearly leads in the production of tilapia. The species
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represents 86% of all farmed fish in the region. Total production
in the three southern states is 231,900 metric tons: approximately
43.5% of national production.
The Southeast follows with close to 27% of total tilapia production (144,340 mt), with emphasis on São Paulo and Minas Gerais. Together, the South and Southeast account for 70% of the
country's production.
The Central-West is also advancing in the cultivation of tilapia,
currently accounting for approximately 21% (111.750 mt) and
is catching up to the Northeast, which produced 95,300 mt last
year, representing 18% of total production.
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PRODUÇÃO DE PEIXES NATIVOS RECUA, MAS
SEGMENTO MANTÉM FORÇA E POTENCIAL
Estados da região Norte, responsáveis pela maior parte da criação, precisam de investimentos e apoio.

O

s peixes nativos – liderados pelo tambaqui – representaram 31,2% da produção nacional, em 2021, com
262.370 toneladas. Esse resultado é 5,85% inferior ao
obtido em 2020 (278.671 t).
Vários fatores interferem no segmento de peixes nativos. A regularização ambiental nos estados produtores, a necessidade de
investimentos na infraestrutura de processamento e de insumos,
além das dificuldades de comercialização impostas pela pandemia
associam-se para justificar a queda da produção.
Mas esses não são os únicos obstáculos aos peixes nativos. Falta
também apoio oficial nos estados da região Norte para que as
principais espécies tenham o respaldo necessário para crescimento. “Um ponto importante é a questão ambiental. Sem regularização, os produtores não podem obter crédito. É imperioso que

os governos estaduais olhem com muita atenção para esse fator,
essencial para o cultivo dos nativos reverter a tendência e voltar a
crescer”, destaca Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR).
A produção de peixes nativos está concentrada nas regiões Norte
(143.850 t: 57% do total), Nordeste (53.675 t: 20,5%) e Centro-Oeste (49.250 t: cerca de 19%). Somente o Ceará não registra presença de nativos, aponta levantamento do Anuário PeixeBR 2022.
“O potencial é imenso”, assinala o presidente da PeixeBR. “É preciso olhar com muito carinho para o segmento. Esse é um desafio coletivo. Os peixes nativos representam um impressionante
patrimônio nacional. São centenas de espécies com viabilidade
econômica. Porém, os produtores estão acuados, sem motivação
para grandes investimentos”.

MAIORES PRODUTORES DE PEIXES NATIVOS

Fonte PeixeBR

RONDÔNIA
59.600 t
1º

MATO GROSSO
37.000 t
2º

MARANHÃO
37.000 t
3º

PARÁ
24.200 t
4º

AMAZONAS
21.000 t
5º

PRODUCTION OF NATIVE FISH DECLINES, BUT THE SEGMENT STILL
DEMONSTRATES STRENGTH AND POTENTIAL
Native fish – led by tambaqui – represented 31.2% of total national production in 2021, with 262,370 metric tons. This result is
5.85% lower than in 2020 (278,671 mt).
A number of factors account for this decline in the native fish
segment: environmental regularization in producing states, the
need for investments in processing and input infrastructure and
marketing difficulties caused by the pandemic all contributed to
the decrease in production.
However, these are not the only obstacles to native fish farming.
There is also a lack of official support in the states of the northern
region to stimulate growth in farming of the main native species.

“An important point is the environmental issue. Without regularization, producers cannot obtain credit. State governments must
pay close attention to this issue, which is essential for native farming to reverse the trend and resume growth,” emphasizes Francisco Medeiros, executive president of the Brazilian Fish Farming
Association (PeixeBR).
The production of native fish is concentrated in the North
(143,850 mt, or 57% of the total), Northeast (53,675 mt, or
20.5%) and Central-West (49,250 mt, or roughly 19%). Ceará is
the only state that has no native species production, according to
research for the PeixeBR 2022 Annual Report.

CONSULTORIA
AGRO AMBIENTAL
Projetos, regularização
ambiental e assistência
técnica proﬁssional
para Aquicultura

www.prosperaagroambiental.com.br
prosperaagroambiental

61 9 9981-3892

Acesse nosso site.
Mire a câmera do seu
celular aqui.
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PANGASIUS CRESCE NO NORDESTE E
CONTRIBUI PARA AUMENTO DE 5% NA
PRODUÇÃO DE “OUTRAS ESPÉCIES”
Cultivo de carpas e trutas mantém-se estável e é liderado por Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O

pangasius permanece puxando o segmento “Outras
Espécies”, que em 2021 teve produção de 44.585 toneladas ou 5,3% do total. O crescimento foi de 17%
sobre o ano anterior.
Além do pangasius, favorecido pela liberação de cultivo em alguns estados – especialmente na região Nordeste – há importante produção de trutas e carpas, espécies mais presentes nas
regiões Sul e Sudeste.
“O panga realmente está caindo no gosto de piscicultores do Nordeste. Com a criação autorizada em mais estados, a produção avan-

ça, porém ainda lentamente. Assim como ocorre com os peixes
nativos, que carece de legislação ambiental clara, também é preciso
que os governos estaduais olhem com carinho para essa questão,
essencial para possibilitar o acesso dos produtores a crédito oficial
- disponível e mais barato”, assinala Francisco Medeiros, presidente
executivo da Associação Brasileira da Piscicultura.
O cenário é positivo para o pangasius nos próximos anos. Medeiros
entende que essa espécie é importante para dar opção de criação em
algumas localidades. “É mais um exemplo da excepcional diversidade de cultivo possibilitada pelas condições brasileiras”, diz.

PANGASIUS CRESCE E CONTRIBUI PARA
AUMENTAO DE 5% DE “OUTRAS ESPÉCIES”

Fonte PeixeBR

RIO GRANDE
DO SUL
18.000 t
1º

SANTA CATARINA
8.700 t
2º

MARANHÃO
5.000 t
3º

PIAUÍ
4.000 t
4º

PARANÁ
2.200 t
5º

PANGASIUS PRODUCTION INCREASES IN THE NORTHEAST AND ACCOUNTS FOR
A 5% GROWTH IN THE PRODUCTION OF “OTHER SPECIES”
Pangasius continues to drive the “Other Species” segment, with a
production of 44,585 metric tons in 2021, or 5.3% of the total. This
is a 17% increase from the previous year.
In addition to pangasius, encouraged by the authorization to farm
the species in some states (especially in the northeastern region), there is also an important production of trout and carp, species more
common in the southern and southeastern regions.
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“Pangasius is really becoming popular with fish farmers in the Northeast. With farming authorized in more states, production is advancing, but still slowly. As with native fish species, which lack clear environmental legislation, state governments also need to look carefully
at this issue, which is essential for producers to access official credit
– more readily available and cheaper,” Francisco Medeiros, Executive
President of the Brazilian Fish Farming Association, points out.
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PR LIDERA E SP CONSOLIDA-SE NA 2ª POSIÇÃO
ENTRE OS ESTADOS. RONDÔNIA RECUA
Sete entre os dez estados de maior produção crescem em 2021, contribuindo decisivamente
para o avanço de 4,7% da piscicultura nacional.

A

produção de peixes de cultivo no Paraná cresceu 9,3%,
em 2021, consolidando ainda mais a liderança do estado
na piscicultura brasileira. Foram 188.000 t no ano passado contra 172.000 t no ano anterior: 16 mil toneladas a mais.
O Paraná tem um modelo de produção definido. As cooperativas
têm papel de destaque no desempenho da atividade no estado.
São Paulo mantém-se na segunda colocação, com produção de
81.640 t, em 2021: +9,4% sobre o ano anterior. Esse resultado é
puxado por investimentos de grandes e médios produtores, que
verticalizam suas estruturas, contribuindo para o aumento do setor de processamento.
Rondônia (3o maior produtor) não teve bom desempenho. A

produção (59.600 t) recuou 9%. O estado enfrenta dificuldades
inerentes ao segmento de peixes nativos, com desafios tanto em
termos de legislação ambiental quanto de infraestrutura, apoio
oficial e comercialização.
Entre os 10 maiores produtores de peixes de cultivo do país,
sete tiveram crescimento em 2021 e três apresentaram desempenho negativo. Além de Rondônia, a produção foi menor em
Maranhão - estado que vinha em alta nos anos anteriores, e Mato
Grosso (-9%). Com tremendo potencial produtivo, Goiás deixa o
ranking com redução de 1,2% na produção (29.700 t).
Pelo lado positivo, destaque para Pernambuco, cuja produção cresceu 17% (31.930 t) e Mato Grosso do Sul (37.400 t ou +15,5%).

OS 10 MAIORES PRODUTORES
DE PEIXES DE CULTIVO DO BRASIL

Fonte PeixeBR

PARANÁ
188.000 t
1º

SÃO PAULO
81.640 t
2º

RONDÔNIA
59.600 t
3º

SANTA CATARINA
53.600 t
4º

MINAS GERAIS
49.100 t
5º

MARANHÃO
46.500 t
6º

MATO GROSSO
42.600 t
7º

PARANÁ LEADS AMONG THE STATES, WITH SÃO PAULO IN SECOND PLACE. SOUTHERN
AND SOUTHEASTERN REGIONS REPRESENT 50% OF TOTAL PRODUCTION
The production of farmed fish in Paraná grew 9.3% in 2021, further establishing the state's leadership in Brazilian fish farming.
The state produced 188,000 metric tons last year, compared to
172,000 mt the year before: an increase of 16,000 metric tons. Paraná has a clearly defined production model and cooperatives play
a prominent role in the performance of the activity in the state.
São Paulo follows in second place, with a total production of
81,640 metric tons in 2021: a 9.4% increase from the previous
year. This result is driven by investments by large and medium
producers, which verticalize their structures, contributing to the
increase in the processing sector.
Rondônia (the third largest producer) did not perform well.
Production (59,600 mt) declined by 9%. The state faces inherent
difficulties in the native fish segment, with challenges in terms of

24

environmental legislation and infrastructure, official support and
commercialization.
The southern region maintains leadership in the production of
farmed fish, as demonstrated by research for the Peixe BR 2022
Annual Report. In total, PR, SC and RS produced 269,300 mt in
2021, which represents 32% of the country's total production. In
percentages, the South only lost to the Southeast (152,895 mt),
which grew 8.6%, driven by SP and MG.
Also worth mentioning is the Northeast region, which reached
162,250 mt, representing 18.2% of national production. The
Central-West (111,750 mt) accounts for 13.3%, but maintained
2020 performance levels. The northern region (144,810 mt) accounted for 17.3% of the total, but closed last year with a 3.3%
decline in production.
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MATO GROSSO DO SUL
37.400 t
8º

PERNAMBUCO
31.930 t
9º

BAHIA
31.250 t

10º
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SUDESTE TEM O MAIOR CRESCIMENTO, SUL
LIDERA E NORDESTE EVOLUI BASTANTE
Pelo lado negativo, Centro-Oeste não cresceu nos últimos dois anos e o Norte perdeu 5%, puxado pelos
desafios dos peixes nativos.

A

região Sul mantém a liderança na produção de peixes de
cultivo, comprova levantamento do Anuário Peixe BR
2022. No total, PR, SC e RS produziram 269.300 t, em
2021, o que representa 32% do total do país. Em percentual de
crescimento, o Sul só não foi melhor que o Sudeste (152.895 t),
que cresceu 8,6%, puxado por SP e MG.
Destaque também para a região Nordeste, que atingiu 162.250
t, representando 19,3% da produção nacional. O Centro-Oeste
(111.750 t) tem 13,3% de participação, mas apenas repetiu
o desempenho de 2020, sem avanço ou queda. A região Norte
(144.810 t) tem 17,2% do total, porém fechou o ano passado com
redução da produção em 3,3%.
“Todas as regiões do país têm potencial para expandir a produção

de peixes de cultivo. Esse crescimento, porém, depende de uma
série de fatores. Alguns sob a responsabilidade dos governos regionais e federal, outros de infraestrutura, visão mercadológica e
adequações ambientais. Mesmo assim, a atividade mantém avanço médio de 5% nos últimos oito anos, segundo levantamento da
Peixe BR. Se equacionarmos esses desafios, não tenho dúvidas
de que a piscicultura brasileira experimentará um longo período de expansão”, assinala Francisco Medeiros, presidente executivo da entidade.
Importante observar que nos últimos dois anos (2020 e 2021), a
piscicultura da região Sul cresceu quase 17%. O Sudeste avançou
quase 20% e o Nordeste saltou 16%. O desempenho do Centro-Oeste foi estável e do Norte foi negativo em quase 5%.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE
PEIXES DE CULTIVO POR REGIÕES

NORTE - 3,3%
2021 144.810 t
2020 149.804 t

CENTRO-OESTE
2021 111.750 t
2020 111.312 t

Há 30 anos trabalhando e contribuindo
para a evolução da piscicultura.

SUDESTE + 8,6%
2021 152.895 t
2020 140.772 t

cristalina.net.br
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Fonte PeixeBR

NORDESTE + 7,3%
2021 162.250 t
2020 151.240 t

+ 0,4%

SUL + 7,8%
2021 269.300 t
2020 249.802 t
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RANKING DA PRODUÇÃO DE
PEIXES DE CULTIVO
RANK
2019

RANK
2020

RANK
2021

ESTADO

2019

2020

2021

1º

1º

1º

PARANÁ

154.200

172.000

188.000

2º

2º

2º

SÃO PAULO

69.800

74.600

81.640

3º

3º

3º

RONDÔNIA

68.800

65.500

59.600

4º

4º

4º

SANTA CATARINA

50.200

51.700

53.600

7º

7º

5º

MINAS GERAIS

38.600

44.300

49.100

6º

5º

6º

MARANHÃO

45.000

47.700

46.500

5º

6º

7º

MATO GROSSO

49.400

46.800

42.600

8º

8º

8º

MATO GROSSO DO SUL

29.800

32.390

37.400

11º

12º

9º

PERNAMBUCO

25.500

27.275

31.930

10º

9º

10º

BAHIA

28.600

30.270

31.250

9º

10º

11º

GOIÁS

29.500

30.062

29.700

13º

11º

12º

RIO GRANDE DO SUL

25.000

26.102

27.700

12º

13º

13º

PARÁ

25.500

25.400

24.800

15º

15º

14º

PIAUÍ

19.890

20.250

22.100

14º

14º

15º

AMAZONAS

20.596

21.500

21.000

17º

16º

16º

ESPÍRITO SANTO

14.230

18.532

18.700

16º

17º

17º

RORAIMA

18.400

17.500

18.300

18º

18º

18º

TOCANTINS

13.300

14.804

16.250

19º

19º

19º

ALAGOAS

8.000

10.000

12.800

25º

20º

20º

CEARÁ

2.000

5.500

6.500

22º

22º

21º

SERGIPE

3.690

3.800

4.600

21º

21º

22º

ACRE

4.400

4.060

3.740

23º

24º

23º

RIO GRANDE DO NORTE

3.200

3.280

3.570

20º

23º

24º

RIO DE JANEIRO

4.700

3.340

3.455

24º

25º

25º

PARAÍBA

3.100

3.165

3.000

26º

26º

26º

DISTRITO FEDERAL

1.500

2.060

2.050

27º

27º

27º

AMAPÁ

1.100

1.040

1.120

TOTAL

758.006

802.930

841.005
Fonte: Peixe BR
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NUTRIÇÃO DE ALTA PERFORMANCE

QUE FAZ A DIFERENÇA!

SOMOS A DIFERENÇA.
SOMOS REFERÊNCIA.
SOMOS SOCIL.
Aponte a câmera
do seu celular para
o QR CODE ao lado
e acesse nosso site:
ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022
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PUBLIEDITORIAL

PRODUÇÃO DE PEIXES DE
CULTIVO NOS ESTADOS

CRIAÇÃO DE TILÁPIAS GERA RENDA NO PARANÁ

ESTADO

TILÁPIA

NATIVOS

OUTROS*

TOTAL

40

3.700

-

3.740

-

21.000

-

21.000

9.500

2.700

600

12.800

70

1.050

-

1.120

BAHIA

27.600

3.500

150

31.250

CEARÁ

6.500

DISTRITO FEDERAL

1.800

250

-

2.050

ESPÍRITO SANTO

18.000

700

-

18.700

GOIÁS

20.200

9.200

300

29.700

4.500

37.000

5.000

46.500

MINAS GERAIS

47.000

1.500

600

49.100

MATO GROSSO DO SUL

34.450

2.800

150

37.400

5.200

37.000

400

42.600

500

24.200

100

24.800

2.700

35

265

3.000

31.800

70

60

31.930

182.000

3.800

2.200

188.000

9.600

8.500

4.000

22.100

RORAIMA

-

18.300

-

18.300

RONDÔNIA

-

59.600

-

59.600

RIO GRANDE DO NORTE

1.800

70

1.700

3.570

RIO DE JANEIRO

3.200

95

160

3.455

RIO GRANDE DO SUL

8.200

1.500

18.000

27.700

SERGIPE

1.300

1.800

1.500

4.600

SÃO PAULO

76.140

4.800

700

81.640

SANTA CATARINA

41.700

3.200

8.700

53.600

250

16.000

-

16.250

534.050

262.370

44.585

841.005

ACRE
AMAZONAS
ALAGOAS
AMAPÁ

MARANHÃO

MATO GROSSO
PARÁ
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PARANÁ
PIAUÍ

TOCANTINS

TOTAL

6.500

Fonte: Peixe BR
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C.VALE

Q

uatro anos depois de dar início
a seu sistema de integração para
produção de peixes, a C.Vale ultrapassou a marca de 100 mil tilápias de
abate por dia. A cooperativa paranaense
está processando 115 mil tilápias/dia em
seu frigorífico no município de Palotina.
No oeste do Paraná está o maior polo de
produção de peixes do estado, um indicativo da predisposição dos agricultores
de diversificar atividades para reduzir a
dependência dos grãos. A região já tinha
muitos produtores atuando no mercado
livre, no qual os riscos e dificuldades são
maiores. Os criadores tinham de se virar
por conta própria para conseguir assistência e assinar promissórias nas compras de
ração. O dilema maior era na venda, sem
garantia de compra e riscos de calotes.
A C.Vale chegou ao final de 2021 com
207 integrados. Depois de processadas, as
tilápias transformam-se em cortes que são
destinados ao mercado interno, Estados
Unidos, Japão e outros países asiáticos. A
cooperativa fornece os alevinos, ração e
assistência técnica, faz a despesca, ou seja,
a retirada dos peixes, a industrialização e
a comercialização. O produtor entra com
os tanques e o manejo. “A integração entre
produtor e indústrias é o caminho que o
segmento está tomando para a produção
em larga escala. É a fórmula que tem mostrado maior eficiência porque favorece
a ambos”, explica o presidente da C.Vale,
Alfredo Lang. Ele entende que a busca por
carnes mais saudáveis fará o consumo de
peixes crescer no Brasil.
GERAÇÃO DE RENDA
Produtores que decidiram apostar na piscicultura estão colhendo os frutos desse
investimento. A família de Edegar Wutzke, de Nova Santa Rosa, oeste do Paraná, está se beneficiando da renda gerada
pela criação de tilápias. Com apenas 10

hectares, a diversificação de atividades foi
a saída que eles encontraram para permanecer na propriedade. Produzem frangos,
suínos, feno e, mais recentemente, passaram a fornecer tilápias para a C.Vale. Com
os bons resultados da criação de peixes,
estão ampliando a produção de 30 para
60 toneladas por lote. A esposa Ilinir comemora os bons resultados da estratégia.

oeste do Paraná, Arlindo foi incrementando o manejo e ampliando a produção.
Dos tempos em que era produtor independente, Arlindo lembra que uma das
dificuldades era oferecer garantias para
comprar ração. No entanto, nada se comparava com os problemas de comercialização, o conhecido calote. “Já levei calote de
40 toneladas de peixe”, admite. Por isso,
quando a C.Vale construiu o frigorífico de
peixes, em 2017, ele não pensou duas vezes: investiu R$ 500 mil na ampliação da
estrutura da “Fischland” (Terra do Peixe)
e passou a fazer parte do sistema de integração da cooperativa.
Os resultados conseguidos pelo pai animaram o filho Alisson. Ele comprou 13
hectares e converteu 7,5 hectares em lâmina d’água. Alisson espera pagar a terra e a
infraestrutura em dez anos, considerando
rentabilidade de 50% alojando mais de
meio milhão de tilápias por lote. A nova
empreitada do filho agradou ao pai. “Gostei que ele investiu para dar continuidade
ao que a gente começou”, diz.

EDEGAR WUTSKE E O FILHO
CHRISTIHAN NA PROPRIEDADE EM
NOVA SANTA ROSA

“A gente trabalhou muito, mas valeu a
pena. Hoje temos conforto e mesa farta”,
admite. Com a renda adicional, os filhos
Christihan e Gabriel permaneceram na
propriedade.
FAMÍLIA SCHACH
Para a família Schach, a experiência de
42 anos de Arlindo com a piscicultura e
a construção de um frigorífico de peixes
pela C.Vale fizeram surgir as condições
para que o filho Alisson se tornasse um
grande criador de tilápias. O peixe passou
a fazer parte da rotina em 1977, no início,
apenas para consumo próprio. Pioneiro
da piscicultura em Maripá, também no

ALISSON SCHACH: MAIS DE MEIO
MILHÃO DE TILÁPIAS POR LOTE

FRIGORÍFICO PROCESSA 115 MIL TILÁPIAS/DIA

* Carpas, trutas e pangasius, principalmente

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

31

INDICADOR DE PREÇOS DA TILÁPIA

MARGENS APERTADAS, CUSTOS ELEVADOS

FARELO DE SOJA E MILHO (SP)

INDICADORES – ANIMAIS VIVOS (SP)

2021 foi complexo, com cenários distintos. Despesas pressionadas pelos insumos espremeram as margens, destaca Cepea.

E

m um cenário bastante desafiador para a tilapicultura nacional, 2021 foi marcado pelo custo de produção elevado
e por problemas com a estiagem, o que pressionou as margens de produtores e da indústria. Além disso, o baixo poder de
compra da população brasileira gerou forte volatilidade nas vendas de carne no mercado doméstico ao longo do ano.
Em maio, com o fim da Quaresma, principal período de consumo
de peixes no Brasil, os preços recuaram no mercado doméstico, o
que já era esperado pelo setor, segundo informações de agentes
consultados pelo Cepea. Mesmo que em menor intensidade frente aos últimos anos, o período religioso ainda concentrou o maior
volume de negociação de 2021.
Com a estiagem, o avanço do inverno e as fortes frentes frias que
atingiram boa parte do Brasil, a demanda final se enfraqueceu, e
a liquidez esteve baixa no mercado interno. Esse cenário pressionou os valores em maio, junho e julho.
Na média de maio a julho, o preço da tilápia in natura pago ao
produtor na região dos Grandes Lagos (Noroeste do Estado de
São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul) recuou 10,1%, a R$
6,81/kg. No Oeste e Norte do Paraná, os valores caíram 9,2% e
1,2%, respectivamente, no mesmo comparativo, a R$ 6,78/kg no
Oeste e a R$ 7,38/kg no Norte.

Quaresma representou o período de maior
volume de comercialização em 2021. Porém,
os preços recuaram, comprometendo a
rentabilidade.
Quanto à carne, em julho (mês de início do levantamento para
esse item), o filé de tilápia no atacado do Estado de São Paulo
foi negociado, em média, a R$ 30,85/kg. No estado do Paraná, o
produto teve média de R$ 31,48/kg.
Após o período de frio e com o relaxamento das medidas restritivas em relação à Covid-19, o preço médio pago ao produtor pela
tilápia (viva ou no gelo), assim como o do filé negociado no atacado pelas indústrias, voltou a subir em agosto, setembro e outubro.
A boa demanda e a oferta controlada contribuíram com as valorizações do animal e do filé até a primeira quinzena de outubro. No
final do mês, contudo, o baixo poder de compra da população di-
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ficultou o repasse da alta no preço do peixe para o da carne, o que
resultou em perda na liquidez na maior parte das regiões acompanhas pelo Cepea. Consequentemente, esse contexto interrompeu
o avanço da cotação da tilápia.
Entre julho e outubro, o preço na região dos Grandes Lagos avançou 12,6%, passando de R$ 6,81/kg para R$ 7,67/kg. No Paraná,
o valor avançou 13,1% no Oeste, indo de R$ 6,78/kg para R$
7,67/kg, e 8,8% no Norte, passando de R$ 7,38/kg para R$ 8,03/
kg em outubro.
Quanto ao filé no atacado paulista, houve avanço de 3,1% no
mesmo período, com média de R$ 31,82/kg. No atacado paranaense, o aumento foi de 3,5%, a R$ 32,58/kg.
Após três meses de alta (de agosto a outubro), a oferta de peixes
voltou a se elevar e mercado doméstico se desaqueceu, pressionando os valores da tilápia e do filé em novembro e dezembro nas
regiões acompanhadas pelo Cepea.
Nos dois últimos meses do ano, o enfraquecimento das vendas no
varejo e no mercado de food service e a baixa demanda por parte
das indústrias, Ceasas e feiras, aliados à oferta elevada de tilápia,
pressionaram as cotações do animal e da carne.
De outubro a dezembro, o preço da tilápia in natura na região
dos Grandes Lagos recuou 2,9%, fechando o ano, em média, a R$
7,45/kg. No Oeste do Paraná, o valor caiu 6,8%, indo R$ 7,15/
kg no mesmo período. No Norte paranaense, o preço registrou
baixa de 0,9%, e a tilápia terminou o ano negociada a R$ 7,96/kg.
O filé em São Paulo e no Paraná teve recuo de 2,4% e 2,8%, respectivamente, de outubro a dezembro, com o produto comercializado, em média, a R$ 31,07/kg em dezembro no atacado paulista e a R$ 31,67/kg no paranaense.

Fonte: Cepea

INDICADOR DE PREÇOS DA TILÁPIA

Fonte: Cepea

FILÉ DE TILÁPIA NO ATACADO

Fonte: Cepea

Fonte: Cepea

CUSTOS DE PRODUÇÃO EM ALTA CONSISTENTE
Na média de janeiro a dezembro de 2021, o milho e o farelo de
soja, principais insumos da atividade, registraram valorização expressiva. O Indicador do Milho ESALQ/BM&FBovespa (Campinas, SP) teve aumento real de 45,7% na comparação com o
mesmo período de 2020, e o preço do farelo comercializado na
mesma região paulista avançou 21,9%, também em termos reais
(valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2021).
Outros importantes itens dos custos também tiveram forte valorização. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo IBGE, a gasolina se valorizou
47,49%, o diesel, 46,04%, e o etanol, 62,23% no acumulado de 2021.
A energia elétrica, no mesmo período, acumulou alta de 21,21%.
12:31
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EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA CRESCEM 78%
EM 2021 E SUPERAM US$ 20 MILHÕES
Por Manoel Xavier Pedroza Filho e Hainnan Souza Rocha, da Embrapa Pesca e Aquicultura

As exportações da piscicultura brasileira totalizaram U$S
20,7 milhões em 2021, o que representa aumento de 78%
comparado com 2020. Em toneladas, o crescimento registrado foi 49%, passando de 6.681 t (2020) para 9.932 t (2021).
Entre as categorias de produtos da piscicultura, os peixes inteiros congelados apresentaram os maiores volumes, com US$
8,6 milhões (41% do total) e alta de 390% no comparativo
com 2020. Os filés frescos ou refrigerados foram a segunda
categoria mais exportada, com US$ 5,4 milhões (26% do total) e aumento de 3%. Merece destaque o forte crescimento

das exportações de filés congelados, que aumentaram 573%.
“Esses destaques são importantes haja vista que não conseguíamos anteriormente atingir com relevância esse mercado de
tilápia inteira e filé congelado, devido a questões de preços
e logística. Agora acessamos. Isso é importante porque esses
segmentos representam o maior mercado nos Estados Unidos
e no mundo como um todo. O mercado no qual atuamos por
muito tempo (filé fresco) é menor e mais restrito”, assinala
Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da
Piscicultura (PeixeBR).

EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA BRASILEIRA, POR CATEGORIA, 2021 (EM US$ E TONELADAS)
CATEGORIA DE PRODUTO
Peixes inteiros congelados
Filés frescos ou refrigerados
Subprodutos de peixe impróprios para
alimentação humana
Filés congelados
Óleos e gorduras
Peixes inteiros frescos ou refrigerados
Outros filés de peixe*

EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA BRASILEIRA, 2017 A 2021 (EM US$ MIL E TONELADAS)

Subprodutos de peixes próprios para
alimentação humana
TOTAL

UNIDADE

TOTAL

PARTICIPAÇÃO

VARIAÇÃO
2021/2020

US$

8.605.636

41%

390%

Toneladas

4.145

42%

243%

US$

5.437.438

26%

3%

Toneladas

903

9%

10%

US$

2.399.759

12%

61%

Toneladas

2.927

29%

47%

US$

2.217.466

11%

573%

Toneladas

381

4%

406%

US$

1.437.530

7%

-32%

Toneladas

1.316

13%

-40%

US$

664.024

3%

-7%

Toneladas

257

3%

-30%

US$

6.839

0%

-57%

Toneladas

2

0%

-47%

US$

53

0%

N/D
N/D

Toneladas

0

0%

US$

20.768.745

100%

78%

Toneladas

9.932

100%

49%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura. *Inclui filés frescos e refrigerados
Nota: As categorias “Óleos e gorduras” e “Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana” não possuem NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
específicas para produtos originários da piscicultura e, portanto, podem incluir também valores da pesca. N/D: Não houve exportação em 2020.

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

Escolha COPRIMAR!
Atuamos no mercado nacional e internacional, com uma própria e moderna
estrutura, localizada no estado do Pará, Norte do Brasil. Nossa empresa possui
habilitação de exportação para diversos países, dentre eles destacam-se, China e
Estados Unidos.
Seguimos aos critérios de segurança alimentar exigidos pelo MAPA, o qual realiza
inspeções frequentes em nossas unidades. Para atender nossa demanda de
e xportação,
cumprimos
rigorosamente
as
exigências
sanitárias
solicitadas pelos 15 países que atendemos.
A Coprimar preza pela preservação e conservação do meio ambiente, seguindo e
respeitando todos os conceitos de sustentabilidade para o extrativismo animal,
obedecendo assim, as regras para o período de reprodução dos peixes, garantindo
a preservação das espécies.
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EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA BRASILEIRA POR ESPÉCIE, 2021 (EM US$ E TONELADAS)
ESPÉCIES

UNIDADE

Tilápia
Curimatás
Tambaqui
Bagres
Surubins
Outros
TOTAL

TOTAL ANO

PARTICIPAÇÃO

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA POR PAÍS DE DESTINO, 2021 (EM US$ E TONELADAS)

VARIAÇÃO
2021/2020

US$

18.238.162

88%

77%

Toneladas

8.529

86%

49%

US$

1.796.222

9%

198%

Toneladas

1.136

11%

107%

US$

550.137

3%

-2%

Toneladas

225

2%

-30%

US$

43.782

0%

-20%

Toneladas

12

0%

-18%

US$

40.014

0%

-66%

Toneladas

10

0%

-73%

US$

100.428

0%

128%

Toneladas

19

0%

27%

US$

20.768.745

100%

78%

Toneladas

9.932

100%

49%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

UNIDADE

aumento de 123% em valor, atingindo US$ 13,3 milhões. Os
embarques para a Colômbia apresentaram aumento de 204%,
e para China o crescimento foi de 88%.

TOTAL ANO

US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas

Estados Unidos
Colômbia
China
Chile
Canadá
Peru
Bangladesh
Tailândia
Japão
Taiwan (Formosa)

DESTINOS: EUA LIDERAM COM FOLGA. O QUE É BOM
Estados Unidos (64%), Colômbia (9%), China (8%) e Chile
(5%) foram os principais importadores da piscicultura brasileira em 2021. As exportações para os EUA apresentaram

ESPÉCIES

Outros
TOTAL

VARIAÇÃO
2021/2020

PARTICIPAÇÃO

13.346.140
3.880
1.873.454
1.154
1.626.096
1.840
954.031
933
685.252
190
563.746
214
287.069
253
274.606
181
248.824
512
246.414
393
663.113
381
20.768.745
9.932

64%
39%
9%
12%
8%
19%
5%
9%
3%
2%
3%
2%
1%
3%
1%
2%
1%
5%
1%
4%
3%
4%
92%
84%

123%
186%
204%
108%
88%
61%
-33%
-40%
147%
378%
-15%
-36%
79%
62%
1837%
1273%
-47%
21%
-34%
-15%
-20%
-40%
78%
49%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA
(EM US$ E % DA PARTICIPAÇÃO NO TOTAL)

Sistema de integração e parceria

Estados Unidos - US$
13.346.140 (64%)

Peixes inteiros congelados
Filés frescos ou refrigerados
Filés congelados
Peixes inteiros frescos ou refrigerados
Outros filés de peixe*

Colômbia - US$ 1.873.454 (9%)
Peixes inteiros congelados
Oleos e gorduras
Suprodutos de peixe impróprios para
alimentação humana

Fornecimento de alevinos, rações e acompanhamento
técnico

Brasil

Chile - US$ 954.031 (5%)
Óleos e gorduras
Filés frescos ou refrigerados
Peixes inteiros congelados

Produção de tilápia em tanque-rede e
viveiro escavado

China - US$1.626.096 (8%)
Suprodutos de peixe impróprios para
alimentação human.
Peixes inteiros congelados

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

A

UACULTUR
Q
A

A RB Aquacultura tem orgulho em oferecer
qualidade em alevinos para as pisciculturas do
Brasil.
Trabalhamos proporcionando alto desempenho
na terminação, confiabilidade para o produtor e
destaque em peixes nativos.

(66) 99620.0684
36

@rbaquacultura

rbaquacultura@gmail.com

www.pisciculturapaturi.com.br
Contato:
(45) 3278-6277
(45) 99915-6277
contato@pisciculturapaturi.com.br

Sorriso - MT
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de um grande sucesso está em fazer parcerias duradouras37
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EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA REPRESENTAM 88% DO TOTAL
A tilápia é a espécie mais exportada, totalizando US$ 18,2 milhões em 2021, o que representa 88% do total em dólar. A tilápia
também apresentou importante crescimento de 77%, em 2021.
Os curimatás foram a segunda espécie mais exportada em 2021,
com US$ 1,7 milhões e aumento de 198% frente a 2020. O tambaqui ocupou a terceira posição, com US$ 550 mil, porém com
queda de 2% no ano.

O MS foi o maior exportador de tilápia em 2021, com US$ 6,7 milhões, representando 37% do total. O PR aparece na segunda posi-

Dentre os produtos da pauta de exportações de tilápia, a categoria de tilápia inteira congelada apresentou o maior volume em
2021, totalizando US$ 6,7 milhões (37% do total), com crescimento de 500%. Os filés frescos ficaram na segunda posição
com US$ 5,4 milhões (30% do total) e aumento de 3%. O maior
crescimento foi registrado nas exportações de filés congelados:
+650% em 2021, atingindo US$ 2,1 milhões (12% do total).

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TILÁPIA, POR ESTADO, 2021 (EM US$ E TONELADAS)
ESTADOS

Mato Grosso do Sul
Paraná

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TILÁPIA POR PRODUTO, TRIMESTRES DE 2021 (EM US$ E TONELADAS)
CATEGORIA DE PRODUTO

UNIDADE

TOTAL

US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas

Tilápia inteira congelada
Filé de tilápia fresco ou refrigerado
Subprodutos de tilápia impróprios para
alimentação humana
Filé de tilápia congelado
Óleos e gorduras
Tilápia inteira fresca ou refrigerada
TOTAL

VARIAÇÃO
2021/2020
500%
362%
3%
10%
61%
47%
650%
474%
-32%
-40%
149%
193%
77%
49%

PARTICIPAÇÃO

6.725.033
2.993
5.437.438
903
2.399.759
2.927
2.186.057
373
1.437.530
1.316
52.345
17
18.238.162
8.529

37%
35%
30%
11%
13%
34%
12%
4%
8%
15%
0%
0%
100%
100%

Bahia
Santa Catarina
São Paulo
Pará
Ceará
Goiás
Outros
TOTAL

UNIDADE

TOTAL

US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas

6.789.505
1.899
6.257.475
3.471
2.280.354
1.088
1.385.559
1.305
1.104.831
592
617
0
190.828
85
189.817
79
39.176
11
18.238.162
8.529

PARTICIPAÇÃO

37%
22%
34%
41%
13%
13%
8%
15%
6%
7%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
100%
100%

VARIAÇÃO
2021/2020

15%
24%
267%
129%
2.529%
878%
-24%
-33%
121%
59%
-50%
-52%
4.113%
7.645%
N/D
N/D
206%
163%
77%
49%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
N/D: Não houve exportação em 2020

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

A comparação dos preços médios dos produtos de tilápia exportados
em 2021 indica aumento em todas as categorias, com exceção da tilá-

ção, com US$ 6,2 milhões (34% do total) e aumento de 267%, seguido pela Bahia, com US$ 2,2 milhões (12%) e aumento de 2.529%.

pia inteira fresca e filé fresco. O maior aumento foi verificado no filé
congelado, que passou de um valor médio de 4,49 para 5,86 US$/kg.

PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DE TILÁPIA EXPORTADOS, 2020 E 2021 (EM US$/KG)
5,86
3,59
0,75

0,82

Subprodutos de
tilápia imprópios para
alimentação humana

38

0,96

1,09

Óleos e gorduras

1,73

1,25

Tilápia inteira
congelada

6,43

6,02

4,49
3,06

Tilápia inteira
fresca ou refrigerada

Filé de Tilápia
congelado

Filé de Tilápia
fresco ou refrigerado

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

Faça já sua cotação
17 99650-2472
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em 2021 (US$ 13 milhões), seguidos pela China (US$ 1,6 milhão).

Em 2021, o déficit da balança comercial da piscicultura foi de
US$ 707 milhões. Esse valor é o maior desde 2017 e é explicado

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA, 2021 (EM US$ E TONELADAS)
DESTINOS
Estados Unidos
China
Chile
Canadá
Bangladesh

UNIDADE

TOTAL

Japão
Taiwan (Formosa)
Argentina
Líbia
Outros
TOTAL

VARIAÇÃO
2021/2020

US$

13.253.087

73%

122%

Toneladas

3.864

45%

186%

US$

1.625.969

9%

88%

Toneladas

1.840

22%

61%

US$

954.031

5%

-33%

Toneladas

933

11%

-40%

US$

685.252

4%

147%

Toneladas

190

2%

378%

US$

287.069

2%

79%

Toneladas

253

3%

62%

US$

Tailândia

PARTICIPAÇÃO

272.154

1%

2.029%

Toneladas

181

2%

1.289%

US$

248.704

1%

-47%

Toneladas

512

6%

21%

US$

246.315

1%

-34%

Toneladas

393

5%

-15%

US$

133.075

1%

31%

Toneladas

116

1%

27%

US$

81.090

0%

47.600%

Toneladas

23

0%

75.923%

US$

451.416

2%

-30%

Toneladas

224

2%

-55%

US$

18.238.162

100%

77%

Toneladas

8.529

100%

28%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
N/D: Não houve exportação em 2020

A tabela abaixo apresenta os principais exportadores de tilápia
para os Estados Unidos. A China aparece em primeiro lugar com
US$ 318 milhões, porém queda de 5% em 2021. O Brasil ocupa

DÉFICIT NA BALANÇA COMERCIAL DA PISCICULTURA

a oitava posição, com US$ 9,5 milhões. No entanto, nosso país
apresentou o maior crescimento entre todos os países, com aumento de 113% em 2021.

1.000

706

669

-500
-1.000

PAÍSES

2020

2021

318.734.778

302.777.903

53%

-5%

Colômbia

61.774.031

65.161.243

11%

5%

Honduras

48.383.802

58.242.541

10%

20%

Indonésia

42.636.362

41.970.555

7%

-2%

Taiwan

30.765.803

39.733.997

7%

29%

China

Costa Rica

PARTICIPAÇÃO

9

11

12

21

2017

2018

2019

2020

2021

-660

-699

18.942.126

21.494.396

4%

13%

22.380.069

18.333.844

3%

-18%

Brasil*

4.459.247

9.518.056

2%

113%

Peru

2.412.078

3.678.610

1%

53%

Vietnam

2.037.436

3.453.277

1%

69%

Outros

7.431.349

8.301.838

1%

12%

TOTAL

559.957.081

572.666.260

100%

2%

-456

-661

Importação

Exportação

-707

Déficit

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura.
*Inclui apenas espécies de cultivo.

Entre as principais espécies importadas pelo Brasil em 2021,
o salmão apresentou o maior volume, com US$ 660 milhões,
equivalendo a 91% do total importado. Chama a atenção o aumento de 59% nas importações de salmão em dólar, enquanto

não houve aumento no volume em toneladas – o que indica elevação no valor agregado dessa espécie. Os bagres (incluindo o
pangasius) ocuparam o segundo lugar, com US$ 100 milhões,
seguidos pelos curimatás, com US$ 2,2 milhões.

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ESPÉCIES DA PISCICULTURA, 2021 (EM US$ E TONELADAS)
ESPÉCIES
Salmões
Bagres
Curimatás
Trutas
Traíra

Esturjão

México

728

468

7

Carpas
VARIAÇÃO
2021/2020

672

500

Piaus

PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA, 2021 (EM US$ E TONELADAS)

principalmente pelo aumento das importações, sobretudo de
salmão (US$ 660 milhões).

BALANÇA COMERCIAL DA PISCICULTURA* BRASILEIRA, 2020 E 2021 (US$ MILHÕES)

MILHÕES

Os Estados Unidos foram o destino de 73% das exportações de tilápia

TOTAL

UNIDADE

TOTAL ANO

US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas
US$
Toneladas

660.078.019
100.031
62.741.924
28.519
2.290.455
1.584
1.665.694
255
272.736
235
238.467
127
228.800
238
93.324
0
727.609.419
130.989

PARTICIPAÇÃO
91%
76%
9%
22%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

VARIAÇÃO
2021/2020
59%
0%
33%
27%
-18%
-32%
31%
12%
-57%
-50%
-25%
-30%
633%
358%
56%
108%
55%
19

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia (2022). Elaboração: Embrapa Pesca e Aquicultura

Fonte: USDA/FAS U.S. Trade (2022)
*Nota: Os valores de exportações do Brasil divergem daquele apresentado pelo COMEXSTAT devido à diferença nos
sistemas de apuração do USDA e também porque não incluem os dados de dezembro.
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PISCICULTURA NO MUNDO

PRODUÇÃO GLOBAL DE TILÁPIA CRESCE 2%
EM 2021, SUPERANDO 6,2 MILHÕES T, DIZ FAO
Brasil consolida posição de 4o maior produtor mundial, superando 534 mil toneladas no ano passado.
China lidera, seguida por Indonésia e Egito.

O

s dados preliminares da produção global de tilápia, obtidos pelo Anuário PeixeBR com consultorias internacionais e a FAO, apontam para ligeiro crescimento de 2%,
em 2021, ficando em torno de 6,25 milhões de toneladas. Esse
volume está em linha com a previsão feita na edição anterior deste
anuário. As primeiras estimativas para 2022 mostram oferta superior a 6,3 milhões de toneladas.
A China mantém-se com larga margem na liderança global de
produção de tilápia. De acordo com as informações fornecidas
por organismos internacionais, o país deve confirmar agora em
2022 a expectativa de atingir 2 milhões de toneladas – equivalente a 31,7% do total.
A Indonésia tem produção estimada de 1,4 milhão de toneladas

para 2022, seguida pelo Egito, que pela primeira vez ultrapassou
a barreira de 1 milhão de toneladas, distanciando-se um pouco do
Brasil (4o colocado), que produziu 534 mil toneladas em 2021 e
espera superar 550 mil t neste ano.
As informações dos principais países produtores consolidam a tilápia como o peixe de cultivo mais produzido no mundo, seguido
por pangasius e salmão.
De acordo com a FAO, a aquacultura deve representar importante
crescimento nos próximos anos, tendo em vista os benefícios do pescado em geral em termos de qualidades nutricionais, saúde e segurança alimentar. Em determinados países, a questão ambiental tem merecido atenção especial da cadeia produtiva. A FAO também entende
que esse ponto deve estar na agenda de todos os países.

QUADRO - PRODUÇÃO GLOBAL DE TILÁPIA

QUADRO - MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS

(Mi/t/ANO)

5,8

6,1

6,25

(Mi/t/ANO)

2,0

6,3
1,4
1,0
0,36

2019

2020

2021

2022

TAILÂNDIA

0,54

BRASIL

FAO e consultorias internacionais

EGITO

INDONÉSIA

CHINA

Fonte: FAO, PeixeBR e consultorias internacionais

Telas para
Aquicultura

A MELHOR OPÇÃO QUE VOCÊ VERÁ HOJE
Opções de Malhas:
Comedouro: 1, 2, 3 e 5 mm
Bolsão: 4, 7, 10, 12 e 16 mm
Hapas: 1, 2, 4, 7, 10, 12, 16 e 18 mm
Tampas: 18 mm

Bobinas: 50 ml
Altura: 1,40 ml e 2,10 ml
Confeccionados sob medida

sac@bmdtexteis.com.br
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71 9.8159-0872

Lançamento: Cabo para Amarração
100% poliéster revestido com PVC tratado.
Suporta até 150 Kgs
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Programa
de Saúde

PISCICULTURA NO MUNDO

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO DE SALMÃO
NO CHILE ELEVA PANGASIUS AO 2º LUGAR
Oferta global de pangasius supera 2,7 milhões de toneladas, enquanto salmão fica em torno de 2,5 milhões/t, informam
consultorias internacionais.

O

Chile perdeu perto de 100 mil toneladas de salmão
em 2021, devido a problemas sanitários. Esse fator foi
decisivo para elevar o pangasius à vice-liderança da
produção mundial na aquacultura, confirmam fontes internacionais consultadas pelo Anuário PeixeBR 2022.
As estatísticas de 2021 estão sendo finalizadas, assim como as
projeções para 2022, porém é possível determinar que a produção mundial de pangasius (catfish) ficou em torno de 2,7
milhões de toneladas no ano passado, com perspectivas de
aumento para este ano. Alguns analistas, inclusive, projetam
oferta global de até 3 milhões de toneladas a curto prazo.

O Vietnã lidera com muita folga a produção mundial de pangasius, atingindo cerca de 1,8 milhão de toneladas. A Índia
vem em segundo lugar com 500 mil t e Bangladesh é o terceiro maior produtor, com pouco mais de 400 mil toneladas
por ano.
Em relação ao salmão, a Noruega é, de longe, o maior produtor e exportador mundial. Segundo estimativas da FAO, o país
nórdico produziu em torno de 1,5 milhão de toneladas no ano
passado e pode crescer outros 2% a 3% este ano. O Chile mantém a segunda colocação, com algo em torno de 700 mil toneladas por ano, apontam consultorias internacionais.

A SAÚDE DELES É O
SEU SUCESSO.

QUADRO - RANKING GLOBAL DA PRODUÇÃO (Mi/t)
SALMÃO
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Impulsionando a saúde da aquacultura
A equipe Aqua da Adisseo trabalha conjutamente
com pesquisadores e produtores ao redor do
mundo, desenvolvendo uma ampla linha inovadora
de promotores de saúde e otimizando sua aplicação
em condições desafiadoras da produção.

VULINK
SATÉLITE
BLUETOOTH
GSM

O RDO BLUE é ideal para medir Oxigênio Dissolvido e Temperatura mesmo nos
ambientes
mais
adversos!
Aplicado
para
leituras
pontuais
de
uso
portátil
(smartphone+Bluetooth) ou implantação de longo prazo em água doce ou salgada com rede RS485 Modbus,
esta Sonda de Oxigênio Dissolvido utiliza tecnologia infravermelho, com desempenho altamente robusto
que requer calibração apenas 1 vez ao ano.

SONDA MULTIPARAMÉTRICA

AQUA TROLL 500
Reduza a complexidade e os custos com diversas integrações! O Aqua TROLL 500 é uma sonda
multiparamétrica totalmente personalizável com sensores intercambiáveis e interface rede
RS485 ModBus ou Bluetooth para smartphone que permite calibração e visualização dos dados
de forma simpliﬁcada.

SONDA DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO

RDO BLUE

RDO CAP com
Conﬁguração
Automática e
Livre de Erros

Ração é muito mais do que apenas nutrição.

1

CALIBRAÇÃO
1X POR ANO

In-Situ do Brasil
44
Especialistas em Soluções para Monitoramento de Água

2

Com base em ingredientes naturais, nossos aditivos especializados reduzem o impacto
de doenças e a incidência de parasitas na criação de peixes e camarões. Hoje, nossas
linhas de produtos SANACORE® GM, BACTI-NIL® AQUA, AQUAGEST® S e OMF, são
utilizadas diretamente nas fazendas de produção de peixes e camarões, assim como
nas fábricas de ração.

RDO BLUE +

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE

WIRELESS TROLL
Tel: 12 3042 1504

vendas@in-situdobrasil.com.br
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www.in-situdobrasil.com.br
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CUSTOS DE PRODUÇÃO ELEVADOS, FALTA
DE CHUVAS, CÂMBIO NAS ALTURAS. NADA
SEGUROU A PISCICULTURA EM 2021
A informação é das empresas de vários segmentos da cadeia produtiva.
Mesmo com vários desafios, foi um ano positivo.

A

piscicultura enfrentou diversos desafios em 2021, assim
como todos os negócios e atividades. O elevado nível de
desemprego e a inflação galopante – que superou 10% no
ano – afastaram importante parcela dos consumidores dos peixes
de cultivo.
Numa outra ponta, o setor produtivo conviveu com escalada de
custos tanto dos grãos (milho e farelo de soja) quanto dos insumos importados, impactando as despesas com a alimentação.
Destaque também à elevada taxa cambial e ao preço dos fretes
internacionais.
Esse cenário complexo foi acompanhado por certa estabilidade
dos preços ao produtor, com reflexos diretos na rentabilidade. A
atividade também enfrentou a crise hídrica, que impactou importantes regiões produtoras durante boa parte do ano.
Mesmo com todos esses contratempos, a piscicultura mostrou
muita força e fechou o ano com resultado positivo, informam
empresas de diversos segmentos da cadeia produtiva ouvidas pelo
Anuário Peixe BR 2022.
Retratamos a seguir alguns exemplos que comprovam não apenas
a viabilidade econômica da piscicultura, mas o tremendo potencial da atividade em termos de aumento da produção de alimentos
saudáveis, seguros e de alta qualidade.

A Brazilian Fish sentiu-se desafiada e precisou traçar estratégias para seguir o seu curso e continuar
movimentando o setor. A empresa vislumbrou a
oportunidade de abertura de novos mercados, como
Estados Unidos, Taiwan e Japão, além de comercializar nacionalmente cortes com maior acesso e menor
custo ao consumidor, entre eles posta de tilápia, peito
de tilápia e tilápia eviscerada. Dessa forma, atingiu a
capacidade máxima de sua estrutura fabril, o que representou crescimento de 11% em volume de abates
e culminou com aumento de 20% no faturamento.
Esse fator, bem como uma profunda análise de mercado, determinou a construção de uma nova planta
industrial, com previsão para 2022. A empresa buscou parcerias com outros piscicultores, utilizando-se
de novas áreas, estrutura e mão-de-obra. Nesse novo
modelo de parceria, cede aos produtores juvenis já vacinados, além de ração. A partir desse novo modelo de
parceria, a empresa deu partida a mais um grande projeto, com aquisição de área para ter o próprio Centro
de Melhoramento Genético, bem como a produção
de juvenis para parceiros e futuros cliente”.
Ana Helena Cassini Junqueira C. Amaral
Departamento de Marketing da
Brazilian Fish - Grupo Âmbar Amaral

Como pontos positivos, destaco que muitas pessoas
começaram ou aumentaram o consumo de peixes. Importante também a maior busca das grandes empresas
em exportar para China, Chile, Japão e EUA, o que
acelerou o caminho do mercado externao. Como desafios, algumas regiões (principalmente o Nordeste)
sofreram com a menor saída do produto, principalmente o peixe inteiro, e verificou-se também aumento de insumos para vários elos da cadeia produtiva
de peixes, como matérias-primas das rações e combustíveis. A Alltech intensificou o foco nas soluções
desenvolvidas por avançados processos biotecnológicos. Com alta eficácia comprovada por experimentos
científicos e estudos de campo, nossas tecnologias
naturais apoiam toda a indústria da aquicultura rumo
a resultados mais rentáveis e sustentáveis”.

A aquacultura vem crescendo ano após ano e, em
2021, foi possível perceber o quanto esta cadeia produtiva vem se profissionalizando. A demanda está
em alta e a indústria já entendeu que a qualidade é
fundamental e que as novas tecnologias associadas à
boa nutrição e ao manejo são primordiais. A Anpario
pretende ampliar sua participação na cadeia produtiva de peixes, principalmente em tilápia e, a partir
de janeiro de 2022, tem disponível no Brasil Orego
Stim plus AS, produto 100% natural à base de óleo
essencial de orégano, não antibiótico, desenvolvido
especificamente para auxiliar no processo produtivo
dos clientes mais exigentes. Nossos centros de distribuição em SP e PR atendem de forma eficiente aos
principais mercados produtores da tilápia”.
David Dinhani
Regional Commercial Director
South America da Anpario

Um ano com desafios no abastecimento de matérias-primas disputadas com o mercado de aves, suínos e
bovinos, o que nos levou ao desenvolvimento de novos ingredientes, principalmente de origem animal.
Como se fala: É com as crises que crescemos. Observamos aumento de 12% do volume de produção. Desde 2020, construímos uma nova fábrica e não tiramos
o foco desse investimento. Pelo contrário, aceleramos
sua implantação. Nossa linha para pangas, lançada em
2020, contou com a liberação da criação nos mercados da Paraíba e Ceará, o que também foi extremamente positivo para nossos negócios”.
Nelson Hossne Pedace
Gerente Comercial de Rações Animais
Aquavita / Grupo Guaraves

Carolina Farias
Gerente de Vendas da Alltech do Brasil

A empresa AMMCO/SUIAVES ampliou sua presença no mercado de aquacultura devido à parceria
comercial com a Vaxxinova em todo o território brasileiro, além do investimento no aumento da equipe
de vendas e treinamento sobre sanidade, colheita
de material de campo e programa de vacinação nos
clients, especialmente de tilápia. Inauguramos nossa
quinta filial em Natal (RN), possibilitando maior
presença na região Nordeste e ampliação dos nossos
estoques na região. Ultrapassamos nossa meta de faturamento de R$ 110 milhões, em 2021. Claro que
o ano teve desafios, como as incertezas em relação às
matérias-primas, especialmente milho e soja, refletindo-se sobre os custos de produção da cadeia de proteínas animais. A pandemia teve efeito sobre o mercado,
afetando o fluxos de vendas e os empregos. Mas o resultado foi muito positivo”.
Luiz Eduardo Conte
Diretor da AMMCO/Suiaves

Estamos muito satisfeitos com o resultado obtido em
2021. Mesmo em um cenário macro extremamente
complexo e desafiador, fomos capazes de, junto aos
nossos parceiros, dobrar nosso volume de vendas nos
últimos três anos”.
Daniel Menezes
Diretor de Negócios da Rações Kowalski
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Apesar dos desafios, 2021 foi um ano de muitas conquistas. Expandimos nossa produção e processamento
de tilápia, com faturamento 47% maior em relação ao
ano anterior. Foi um ano de estruturação. Integramos
o sistema de gestão das fazendas de produção com a
indústria frigorifica, viabilizando a rastreabilidade na
cadeia, automatizamos os apontamentos da indústria,
permitindo gestão em tempo real, estruturamos o
back-office em Ribeirão Preto (SP), responsável por
centralizar a contabilidade das empresas operacionais, controladoria, central de notas e fechamento da
folha de pagamento. No segundo semestre, iniciamos
as adequações da indústria para obtenção do SIF e expansão da capacidade de processamento de 20 para
36 toneladas por turno, processo viabilizado também
pela aquisição da Fillexia, máquina inovadora da Marel de filetagem automatizada”.
Felipe Torquato Junqueira Franco
Diretor da BTJ Foods

48

Com a chegada da vacinação contra a Covid-19, observamos maior segurança dos clientes para a retomada das visitas e discussões presenciais no segundo
semestre do ano. Além disso, a confiança do mercado aumentou e alguns investimentos, que estavam à
espera de cenário mais favorável, foram realizados.
Para a Bühler, o ano foi desafiador, mas bem positivo. Fechamos negócios importantes e consolidamos
o lançamento da nossa extrusora de rosca simples,
construindo referências importantes para os clientes
da América do Sul. Percebemos também a procura
por equipamentos e tecnologias para o setor de ração
de peixes com forte foco em eficiência e versatilidade
de produção”.
Thiago Melchiors
Gerente de Vendas Value Nutrition
do Bühler Group

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

2021 teve os seguintes pontos positivos na visão da
Marel. Aumento expressivo no consumo e produção
de pescado, início da retomada dos encontros presenciais, crescimento no volume de exportação de pescado, maior visibilidade da tilápia brasileira: o mundo
já vê o Brasil não só como um produtor mas como
um player que está determinando o nível de qualidade dos produtos. Fizemos investimentos na equipe
regional e em infraestrutura, com a abertura do Centro de Demonstrações da Marel América Latina, em
Campinas, e nos consolidamos como solução completa e definitiva para o processamento secundário de
tilápia com os lançamentos da filetadora automática
Fillexia, refile com monitoramento individual Streamline e inspeção por raio X, o Sensor X”.

Em um mundo em constante crescimento e alta demanda por alimentos, o Brasil se destaca ao fornecer
alimentos seguros. Porém, 2021 foi muito desafiador
em virtude da Covid-19 e suas consequências nas cadeias produtivas, que elevaram significativamente os
custos das matérias-primas e dos transportes. Contudo, o segmento segue forte, apresentando constantes
inovações e tecnologias para aprimorar a produção de
alimentos de forma segura e sustentável”.
Carlos Koermandy
Diretor Comercial South Latam da Pancosma

Iago Torres
Diretor Regional de Vendas da Marel para Pescados
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2021 foi um bom ano. Nossa empresa, que atua em
genética, saúde e nutrição avançada, em mais de 20
países, alcançou importantes conquistas estratégicas,
econômicas e operacionais. A indústria aquícola global reconhece e exige cada vez mais uma abordagem
integrada e sustentável da cadeia de valor para otimizar a viabilidade econômica, o bem-estar animal e a
responsabilidade ambiental. Em 2021, iniciamos a
expansão da unidade de produção em Miami (EUA),
que inclui a construção de tanques adicionais, estufas nas áreas de reprodução, instalação de sistema de
aquecimento e construção de tanques adicionais nas
áreas de incubação e criação. Isso reduzirá o tempo de
produção do núcleo e das linhas comerciais, aumentando significativamente a capacidade de produção
de alevinos revertidos e permitindo a produção durante todo o ano, além de aumentar ainda mais a já
alta biossegurança geral do local”.
Hideyoshi Segovia-Uno
Gerente Geral da Spring Genetics

2021 iniciou com grande aprendizado acumulado no
ano anterior. Otimização de processos, criatividade e
inovação garantiram a resiliência necessária para a cadeia do pescado, que se refletiu nas vendas de Páscoa
dentro do volume esperado. No geral, o crescimento
da produção permaneceu dentro das expectativas
para o ano. A ADM acredita que a nutrição de qualidade compõe um dos pilares que formam o tripé da
produtividade e sustentabilidade econômica e ambiental. Por isso, utilizou o know-how desenvolvido
por sua equipe técnica global, bem como a expertise
e a qualidade de processos produtivos, para minimizar os impactos decorrentes da elevação do custo das
matérias-primas, entregando ao produtor soluções
nutricionais adequadas às necessidades das espécies
cultivadas. Também apresentou importantes novidades nutricionais, como o lançamento da linha Wean
Prime para fases iniciais de peixes, com a tecnologia
da marca Bernaqua, referência mundial em nutrição
para fases iniciais de peixes e camarões”.

Houve evolução na profissionalização do mercado
como um todo. Os produtores passaram a investir
em novas tecnologias, inclusive buscando rações de
alto valor nutricional para obtenção de melhores resultados zootécnicos. Por outro lado, o mercado perdeu liquidez, o que demandou aumentos de prazos,
com maior risco de crédito, o que consequentemente
comprometeu o caixa das empresas de rações. Houve
crescimento de volume em relação ao ano anterior
motivado pelo foco no atendimento a clientes que
demandam programas nutricionais de alta performance. Verificamos também crescimento no faturamento bruto, em parte devido ao maior volume, mas
determinado pelo aumento dos custos das matérias-primas. Investimos em uma nova linha de produção
totalmente automatizada, com melhoria de performance dos produtos”.
Eduardo Pasquini
Diretor da Fosferpet

Rodrigo Alencar
Gerente de Produtos Aqua da ADM

A GeneSeas comemora o aumento das vendas em
mais 30%, em 2021, desempenho recorde para a
empresa, em um ano influenciado pela pandemia. A
conquista do crescimento foi alcançada devido aos
bons contratos firmados no mercado da tilápia, além
do lançamento de seis produtos e ampliação da capilaridade no Brasil. Houve, ainda, aumento expressivo
nas exportações de tilápia aos EUA. A empresa contabilizou a produção de mais de 18 mil toneladas de
tilápias no ano passado, com expectativa de chegar a
20 mil toneladas, em 2022. A GeneSeas é especialista
na verticalização do processo da tilápia e processa de
frutos do mar e outras espécies de pescado, a partir
da produção de ração, piscicultura, beneficiamento
e distribuição nos mercados locais e internacionais.
Com grandes marcas, como Saint Peters, DellMare e
Tilly, está presente em milhares de lares com produtos
de qualidade no Brasil e mundialmente por meio de
distribuidores”.
Gabriel Pires
Diretor Comercial da GeneSeas

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA AQUICULTURA
R A Ç Ã O PA R A P E I X E

INOVAÇÃO

ALTA PERFORMANCE
Nutrição para os seus peixes

Tanque rede - circular
pead e metálicos

Barco - Aquaboat

Escritório Flutuante AquaOfﬁce

PRODUTOS DE

ALTO DESEMPENHO:
� Infraestrutura moderna
� Laboratório de análises

Telas especiais ﬁo cobre

� Mercado brasileiro
� Exportação

Alimentos na linha Aquacultura
completos e balanceados.

(18) 3909-9020

www.aquawire.com.br
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contato@aquawire.com.br

(16) 99292 - 3046
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sac@fosfish.com.br
Indústria Brasileira

Rod. Raposo Tavares, km 561 - Vila Nova Prudente
Pres. Prudente/SP - Brasil | CEP: 19053-205
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WWW.FOSFISH.COM.BR

INVISTA EM QUALIDADE E RECEBA RESULTADOS
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A demanda por tilápia cresceu no mercado interno,
aumentou o volume de exportação e os consumidores
estão em busca de uma proteína mais saudável. Numa
outra ponta, temos custos elevados na produção devido à alta de insumos utilizados na produção de ração. Constantes aumentos na tarifa de energia elétrica
devido à escassez hídrica impactaram diretamente na
produção de tilápia. Destaco ainda o aumento nos
custos dos suprimentos (embalagem primária e secundária). Mesmo assim, a C.Vale aumentou o volume de
abate em 19% em 2021 na comparação com 2020 e
investimos em melhorias de performance e ampliação
da capacidade produtiva com processos de automação
e aumento na capacidade de congelamento IQF”.
Alfredo Lang
Presidente da C.Vale

A Comigo elabora rações para tilápia e para peixes redondos (nativos), atendendo às necessidades específicas de cada espécie. Em 2021, mesmo com aumento
dos custos de alimentação, o produtor que trabalhou
de forma equilibrada conseguiu ter rentabilidade. No
caso da tilápia, o grande desafio do produtor foi saber
onde colocar seu peixe, sendo fundamental negociar
bem. A cadeia está melhor estruturada e basicamente toda a produção vai para os frigorificos e vira filé.
O aumento de preço das outras proteínas animais,
principalmente carne bovina, ajuda no consumo do
tilápia. Na parte nutricional, o avanço vem fortemente vinculado ao uso de aditivos nutricionais nas
rações. A Comigo tem por característica adotar esses
nutrientes para otimizar o desempenho dos animais.
Acreditamos na tendência de os produtores começarem a buscar cada vez mais produtos técnicos. A regulamentação da piscicultura (licenças) tem avançado,
porém ainda é um dos grandes entraves da atividade e
dificulta o acesso de linhas de crédito”.

Como pontos positivos, destaco a presença da Manzoni no mercado nacional e internacional, tornando-se cada vez mais referência no fornecimento de
máquinas para fabricação de rações para peixes e pets.
A Manzoni prioriza e priorizará sempre a qualidade
de suas máquinas e equipamentos, tendo custo competitivo. Entre os investimentos recentes, cito a capacitação dos colaboradores e a contratação de mão-de-obra especializada. Também modernizamos nossa
fábrica, com a compra de novas máquinas de primeira
linha. Temos infraestrutura complete para atender
aos mais exigentes níveis de qualidade e segurança e
oferecemos um serviço de pós-venda diferenciado”.
Helmer Henrique
Gerente Comercial da Manzoni

Destaco como pontos positivos de 2021 a organização setorial, cada vez mais presente em nossa indústria, inclusive com grande suporte da PeixeBR. Um
dos exemplos também foi a criação dos cômites de
estudos da associação. Entre os desafios, sem dúvida
o aumento dos custos de produção, diminuindo as
margens de lucratividade da tilapicultura, associado a
desafios ambientais importantes, como o inverno rigoroso e extenso juntamente com a crise hídrica, que
vêm impactando nossa indústria. No ano passado, a
MSD Saúde Animal lançou sua vacina combinada
bivalente inédita, a AquaVac Strep SaSi, juntamente
com o lançamento da plataforma de equipamentos
de vacinação automática de tecnologia nacional, que
tem como objetivo democratizar esta tecnologia na
tilapicultura nacional”.
Rodrigo Zanolo
Gerente de Mercado Aquicultura da
MSD Saúde Animal

Rodrigo Ribeiro Rocha
Gerente Comercial de Nutrição Animal da Comigo

54

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

55

BALANÇO 2021

A Copacol destaca uma série de pontos positivos
para a piscicultura em 2021, como a popularização
da tilápia, tornando-se um produto está cada vez mais
conhecido pelos consumidores, o melhoramento tecnológico em toda a cadeia produtiva – desde genética, controles sanitários e automação industrial –, a
profissionalização e organização do setor, o aumento
dos preços das demais proteínas, que contribui para
a conquista de mercado e abertura de novos mercados. Pelo lado negativo, o elevado custo de produção,
a diminuição de poder de compra do consumidor e
o abastecimento de energia, entre outros. Temos o
desafio de aumentar a participação no mercado internacional. Outro Objetivo é suprir a falta de mão-de-obra, gargalo para projeções de crescimento do
negócio. No ano passado, a Copacol cresceu o faturamento na casa dos 15% em comparação a 2020”.

A Cadoma Aquicultura Inteligente recebeu investimentos (investidores anjo) e passou a integrar o
Grupo Empresarial Linkcom. A empresa teve crescimento de 55%, em 6 meses em relação ao resultado do
ano anterior, já atuando em quatro estados. Também
tivemos confirmação, por estudos técnicos oficiais,
dos resultados positivos da alimentação inteligente
(+37% de lucro, tempo de cultivo 22% menor e 5%
redução no custo da ração). Nossos principais desafios em 2021 foram a reestruturação da empresa e o
modelo de negócios, para adequação ao cenário econômico nacional”.
André Pereira
CEO da Cadoma

A pandemia trouxe muitos aprendizados e mostrou
que a Cipatex está no caminho certo. A empresa busca continuamente a verticalização, o que minimiza a
dependência de insumos importados, além de construir alianças duradoras com fornecedores parceiros,
garantindo o atendimento aos clientes. Considerando os aspectos econômicos e financeiros, 2021 foi um
ano muito bom para a empresa e o desafio de manter
um nível de estoque suficiente para atravessar o desabastecimento causado pelas dificuldades do transporte internacional e fornecimento local foi superado com rapidez e agilidade. A Cipatex fechou 2021
com crescimento importante, fruto de investimentos
em inovação e novas tecnologias, que têm sido um
grande diferencial nos negócios e têm impulsionado
a companhia para o futuro”.
Aureovaldo Casari
Gerente de Negócios Agroindústria e
Mineração da Cipatex

Valdemir Paulino dos Santos
Superintendente da COPACOL

De forma geral, consideramos 2021 muito positivo
para a Ferraz e o mercado no qual atuamos. A demanda por alimentos extrusados e peletizados está em
constante expansão, quer seja no próprio mercado de
peixes quer seja no mercado pet ou mesmo avícola,
de suínos, bovinos, equinos etc. Além disso, a empresa estruturou novas divisões nos últimos anos, como
Autofer, que produz painéis elétricos e desenvolve
sistemas de automação para fábricas de ração animal,
Ferraz Parts, que fabrica matrizes e capas de rolo para
peletizadoras de todas as principais marcas do mercado, e a parte de serviços, com aluguel de Munck,
fornecimento de serviço de frete, entre outros. Esses
fatores contribuíram bastante para o crescimento nas
vendas da empresa na casa dos dois dígitos em 2021”.
Luiz Gomide Ferraz
Gestor da Ferraz Máquinas

Acreditando e investindo na
Piscicultura no Cone Sul de Rondônia!

Espécies produzidas:
Tambatinga
Tambaqui
Jatuarana
Pintado
Pirarucu
Gestor: Rogério Tabalipa

www.rfpiscicultura.com
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2021 trouxe desafios para a cadeia produtiva da tilápia devido à pandemia. Com o fechamento do
comércio, a saída de produtos ficou estagnada por
certo período. Contudo, com estratégias envolvendo
logística, produção e comercialização do pescado, a
Paturi conseguiu superar este momento sem grandes
problemas. Comparado a 2020, empresa teve crescimento de 24% na produção de tilápia, devido, principlamente, à aquisição de mais uma unidade de criação
em tanques-rede no reservatório de Salto Caxias no
rio Iguaçu e expansão do sistema de integração com
25 produtores da região do Oeste do Paraná”.

O negócio Aqua da Polinutri encerrou 2021 com crescimento de 35% quando comparado ao ano anterior.
Nesse ano desafiador, os planos foram concretizados
graças à competência e à capacidade de adaptação da
equipe. O segmento de piscicultura é altamente estratégico e representa hoje o terceiro maior negócio
da Polinutri. A empresa atua no desenvolvimento, na
produção e comercialização de soluções e produtos
para a nutrição e saúde animal. Conta com três unidades industriais e três Centros de Distribuição. Aliado
a isso, tem laboratório próprio reconhecido e atestado
pela FAO, Embrapa e Rommer Labs”.

Jean Marcel Schuller
Engenheiro de Pesca da Paturi
Piscicultura Agroindustrial

Departamento de Marketing da Polinutri

O mercado tornou-se aos poucos mais profissional,
com a informalidade em declínio. Destaco o avanço
na qualidade e opções de insumos, equipamentos e
soluções para os produtores. Início da perspectiva de
maiores exportações e conquistas nas regulamentações/legislação para o setor também são pontos positivos. Mantém-se a perspectiva de longo prazo de o
Brasil ser o grande fornecedor de peixes de cultivo do
mundo. Pelo lado negativo, destaque ao vertiginoso
aumento dos preços das matérias-primas das rações,
dos siderúrgicos para construção de tanques e equipamentos, além dos combustíveis. Convivemos também
com falta de isonomia na tributação dos insumos para
peixes, quando comparado à legislação tributária para
as outras fontes de proteínas animais. Como ponto
negativo, cito a baixa qualificação e a baixa oferta de
mão-de-obra qualificada ou minimamente preparada. Em termos gerais, não foi um ano de crescimento
em volume, tendo repetido a performance de 2020, e
tampouco de investimentos relevantes”.

A Raguife mantém-se em contínuo crescimento a
fim de acompanhar a evolução do setor. Para tanto,
em 2021 adquiriu novo sistema de automação para
gerenciar suas linhas de produção e também instalou
nova linha, cuja capacidade é de 10 toneladas por
hora. Ao longo do ano, a empresa ampliou seu campo de atuação, tornando-se ainda mais presente em
âmbito nacional, com investimentos em tecnologia e
pesquisas, estratégias logísticas e, principalmente, o
reconhecimento do produtor sobre a qualidade e rentabilidade dos nossos produtos no ciclo produtivo.
Nesse ritmo de inovação, investimentos em tecnologia e pesquisas, a Raguife encerrou 2021 com diversos
planos para 2022, dentre os quais o impulsionamento
de novos polos de produção e o aumento da capacidade produtiva para 15.000 toneladas por mês, em busca de levar melhores resultados e ainda mais satisfação
aos clientes”.

Dennys Itagaki
Sócio da Puro Peixe

Foi um ano bem desafiador. A pandemia afetou bastante, com queda nas vendas e aumento das matérias-primas e insumos, além da falta de chuvas, o que
baixou consideravelmente os níveis dos reservatórios,
afetando a criação do pescado. Precisamos nos adaptar e nos reinventar para nos manter no mercado. Assim, lançamos produtos, melhoramos nossa logística
e focamos principalmente na qualidade dos produtos.
Assim, a partir do 2o semestre, o consumo de peixes
aumentou, tendo como reflexo a melhoria nas vendas.
Consequentemente, conseguimos investir ainda mais
no negócio, aumentando o volume de peixes em nossos criatórios e iniciamos o projeto da nossa fábrica de
ração e do laboratório de alevinos. Em um ano com
vários desafios e adversidades, tivemos crescimento de
20% na produção e em torno de 15% em infraestrutura”.
Caio Vinicius Munhoz
Gerente Industrial da Supreme do Brasil
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Ana Helena Cassini Junqueira C. Amaral
Departamento de Marketing da
Raguife - Grupo Âmbar Amaral

Contra as previsões pessimistas influenciadas pela
pandemia da Covid-19, a aquacultura brasileira se superou e venceu pelo segundo ano consecutivo grandes
adversidades. O crescimento da produção foi positivo, superando aumentos globais dos custos das commodities, tais como combustíveis, variação do câmbio
e elevação dos fretes internacionais, entre outros. A
organização da cadeia produtiva favoreceu a profisionalização da atividade. Ganhos de escala, padrão de
qualidade, constância de suprimento e ampliação das
vendas para o mercado externo são conquistas que
ajudam a organizar a atividade. Foi um ano de boas
conquistas para a Vaccinar. Obtivemos crescimento
da produção superior a 50%, principalmente devido
ao foco no cliente”.
Karlla Silva
Departamento de Marketing da Vaccinar
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CONFIANÇA NA EXPANSÃO DO CONSUMO
IMPULSIONA PLANOS DE AUMENTO DA
PRODUÇÃO DE PEIXES DE CULTIVO NO PAÍS
Praticamente todas as empresas consultadas pelo Anuário Peixe BR programam investimentos para 2022. Motivo principal:
potencial do mercado.

O

Brasil é o quarto maior produtor de peixes de cultivo.
No entanto, ainda representa muito pouco no cenário
global de produção. Além disso, o consumo interno é
baixo (menos de 5 kg/hab/ano) e as exportações ainda estão ganhando relevância.
Numa outra ponta, nunca os consumidores buscaram tanto alimentos saudáveis, seguros e de qualidade e, afinal, o Brasil é um
país de mais de quase 220 milhões de habitantes. Ou seja: há
potencial para a demanda interna crescer, e muito, nos próximos
anos – sem falar em participar mais fortemente do mercado internacional, foco, alias, de recente parceria da Associação Brasileira
da Piscicultura (Peixe BR) com a APEX-Brasil.
Essas condições favoráveis para o crescimento da piscicultura
brasileira são analisadas com muita seriedade pelas empresas dos
vários segmentos da cadeia produtiva consultadas pelo Anuário
Peixe BR 2022.
Entre as mais de 20 empresas que responderam ao questionário do
Anuário, somente uma informou que será cautelosa e prefere concentrar seus esforços na consolidação dos investimentos recentes.
Todas as demais têm planos concretos de novidades, tanto em
capacidade de produção quanto em novas tecnologias. Seguem
os principais trechos dos depoimentos das empresas consultadas.

O mundo está faminto por peixe! A aquacultura no
mundo, assim como no Brasil, continua sendo uma
das atividades do agronegócio que mais avança, com
crescimento anual muitas vezes superior a duas casas
decimais. Acreditamos que o segmento continuará
em forte crescimento em 2022 e nos próximos anos.
A Adisseo, presente no mercado de nutrição animal
há mais de 80 anos e líder no fornecimento de insumos e aditivos para produção animal, continua buscando novas tecnologias e soluções para aquacultura
visando aumentar a sustentabilidade e resiliência econômica do produtor, por meio do entendimento dos
desafios de cada espécie e das condições locais de cada
empreendimento. Acreditamos que ‘ração é muito
mais do que apenas nutrição’ e que o investimento
em aditivos especializados devem reduzir significativamente o impacto ambiental e a pegada de carbono
da aquicultura por meio de formulações com ingredientes mais sustentáveis, aumentando a eficiência
digestiva e metabólica ou simplesmente melhorando
a sobrevivência graças a um melhor estado de saúde
de peixes ou camarão. Afinal, a saúde deles é o nosso
sucesso”.
Thiago Ushizima
Gerente de Negócios Aquacultura da Adisseo Latam

A Anpario enxerga no Brasil um ambiente extremamente favorável à produção intensiva de pescado. Nosso país possui a maior fonte de água doce
do mundo, tecnologia em constante evolução e um
sistema de produção em integração muito eficiente,
adaptado do modelo da cadeia de aves e suínos. Esses
e outros fatores são chave para o sucesso da produção de tilápia no Brasil, permitindo num período de
curto prazo proteína de qualidade mais barata para o
consumidor brasileiro e competitiva para exportação.
Além de marcar presença nos principais eventos do
setor, a Anpario ampliará seus trabalhos no Brasil, investindo em pesquisas com parceiros e divulgando as
experiencias positivas dos trabalhos em outros países
produtores, como o Chile. Acredito que os altos custos de produção para a indústria ainda sejam um ponto de atenção. A união da cadeia produtiva em busca
de seu espaço é visível. A soma de forças dos governos
locais e indústrias certamente trarão novos incentivos
e investimentos, auxiliando a atividade de forma mais
sustentável e econômica”.
David Dinhani
Regional Commercial Director
South America da Anpario
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Os planos e o compromisso da Spring Genetics com
a indústria da tilápia no Brasil são de longo prazo.
Nós estamos aqui para ficar. O crescimento do país
tem sido exponencial, tornando-o um dos maiores
produtores de tilápia em nível mundial. Acreditamos
firmemente que o profissionalismo e o bom trabalho
das empresas e pessoas no país garantem um futuro
de sucesso. A Spring Genetics continuará investindo
em tecnologia, infraestrutura e recursos humanos
em paralelo com as necessidades de nossos clientes
e do mercado. Em 2022, anunciaremos importantes
acordos que serão o ponto de partida para uma nova
etapa da Spring Genetics no Brasil. Além disso, estamos fazendo investimentos de reforma e melhoria da
estação de quarentena em Fortaleza. Também aumentamos o capital humano em resposta às necessidades
de crescimento, especialização e atendimento aos
clientes. Este ano será importada para o Brasil a 10ª
geração de SG, a mais avançada do programa genético, com a expectativa de excelentes resultados não só
no crescimento, mas também na sobrevivência”.
Hideyoshi Segovia-Uno
Gerente Geral da Spring Genetics
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O maior desafio do ano é a importação de insumos,
ingredientes e matérias-primas básicas – vitaminas,
minerais e aditivos nutricionais. O ano começa com
estoques em baixa e preços elevados desses insumos,
afetando nossos resultados econômicos e zootécnicos. A empresa sempre cresce no momento de crise,
buscando alternativas e novos conceitos. Em 2022,
não será diferente e estamos correndo contra o tempo. Estamos focados na ampliação da equipe de vendas e novos pontos de distribuição comercial no Brasil, assim como a busca de novas parcerias comerciais
no território brasileiro. A falta insumos não será uma
situação pontual do mercado brasileiro e, sim, um
problema global. Contudo, acredito na criatividade
e competência do agronegócio brasileiro, que deverá
aproveitar o momento e buscar novas soluções”.
Luiz Eduardo Conte
Diretor da AMMCO/Suiaves

Crescimento Natural,
Rendimento Melhorado,
Lucros Saudáveis.

Rodrigo Alencar
Gerente de Produtos Aqua da ADM

A Aquavita e a aquicultura continuam com os mesmos desafios para 2022, mas acreditamos no crescimento nas exportações de peixes e no aumento do
consumo per capita no Brasil. Por isso, não podemos
parar e, sim, desenvolver novas matérias-primas, realizando compras estratégicas, e ter poder de armazenagem. Essencial continuar melhorando a performance
dos produtos, pois acreditamos em pacotes tecnológicos envolvendo nutrição, manejo e sanidade para
objetivos diferenciados em venda do peixe inteiro e
industrialização para file. Também temos de cada vez
mais preparar nossa equipe de técnicos para levar aos
criadores os produtos certos para melhorar sua lucratividade e o crescimento da atividade”.

Em 2022, a Brazilian Fish conclui a construção de sua
nova planta industrial. Além disso, adquiriu área com
a finalidade de ter o próprio Centro de Melhoramento Genético, bem como a produção de juvenis para
parceiros e futuros clientes. A Brazilian Fish aposta
no crescimento da atividade e mantém os seus investimentos em máquinas e equipamentos com tecnologia
de ponta, com o intuito de alavancar sua capacidade
produtiva, minimizar custos e melhorar o rendimento dos produtos, sempre apoiada em sua missão de
alimentar e servir com qualidade em qualquer lugar
do mundo”.

Nelson Hossne Pedace
Gerente Comercial de Rações
Animais Aquavita / Grupo Guaraves

Ana Helena Cassini Junqueira C. Amaral
Departamento de Marketing da
Brazilian Fish - Grupo Âmbar Amaral

Neste ano, a Cadoma trabalha com novo potencial
de vendas, em média 70% maior que o realizado em
2021. A empresa consolida o foco em um novo modelo de negócios: aluguel de alimentadores x cenário nacional. Também está programada a validação de nova
rodada de investimentos no negócio e temos a perspectiva de atuação em todos os estados brasileiros”.

2022 será bastante desafiador por conta da ruptura das
cadeias globais de suprimentos, processo que provavelmente se estenderá durante todo o primeiro semestre.
O dólar continuará elevado, encarecendo insumos
e favorecendo exportações. Não obstante, continuo
muito confiante no futuro do nosso setor”.

André Pereira
CEO da Cadoma

Carlos Koermandy
Diretor Comercial South Latam da Pancosma

Estamos otimistas e seguimos acreditando na recuperação do mercado, focados em nosso conceito de
Planet of Plenty, trabalhando juntos por um Planeta
de Abundância. É uma visão com foco na sustentabilidade através da ciência, inovação e tecnologia.
Fornecemos produtos e serviços para dar suporte à
produtividade e competitividade na aquicultura, auxiliando os produtores de peixes e camarões a enfrentar os desafios do mercado”.

Nosso planejamento é aumentar a capacidade de abate da planta industrial. Em consequência, aumentará
a demanda pela produção a campo com os associados.
Queremos chegar a 150 mil tilápias/dia, em 2022.
Acredito que há muito mercado a ser explorado. Os
consumidores estão em busca de alimentos mais saudáveis, caso da carne de peixe. Isso é uma tendência
crescente. O desafio é o país reduzir os níveis de desemprego e aumentar a renda do consumidor para
conseguirmos alavancar o consumo mais fortemente”.

Carolina Farias
Gerente de Vendas da Alltech do Brasil
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A ADM acredita no aumento da produção de peixes, principalmente considerando a possibilidade de
inclusão de novos reservatórios às áreas de produção,
com é o caso do lago de Itaipu. Com isso, a produção
de tilápia deve, mais uma vez, puxar o crescimento da
atividade. Além disso, vamos investir no desenvolvimento de tecnologia nutricional para peixes nativos,
onívoros e carnívoros, pois entendemos que há grande potencial, principalmente no aumento do interesse em produtos tipicamente nacionais para o mercado
externo. A ADM tem planos de inovar, não somente
na entrega da nutrição de qualidade e na otimização
da logística para atender os principais polos de produção, mas também em soluções tecnológicas que
contribuam diretamente com o aumento de produtividade ao pisicultor, oferecendo diferenciais técnicos
que signifiquem otimização de custos e aumento de
produção na fazenda”.

Anpario, presente também na produção
sustentável da Aquacultura.
Interessado?
Para mais informações sobre as soluções de aditivos
nutricionais da Anpario, contate-nos no e-mail: aqua@anpario.com

Alfredo Lang
Presidente da C.Vale
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Muitos planos da BTJ para 2022, com destaque à
expansão da indústria de processamento de 20 para
36 toneladas/turno, obras para adequação ao SIF,
investimento em tecnologia de congelamento Multifresh e produção de juveniis no sistema de bioflocos.
Nossa estratégia para é de crescimento verticalizado
por aumento de performance. Tendo em vista um ano
de desafios, vamos administrar novos investimentos,
manter a capacidade instalada das fazendas de produção de 10.000 t/ano e focar no crescimento vertical,
ou seja, com eficiência zootécnica e performance operacional. Com aumento da capacidade da indústria
para 36 toneladas/turno e o selo SIF, aumentaremos
o share da nossa produção para a indústria frigorifica
de 40% para 60% - a outra parte da produção da tilápia que não segue para a indústria será comercializada
in natura. Com a obtenção do SIF, nossa abrangência
de atuação comercial aumentará consideravelmente.
Nossa visão de longo prazo é de protagonismo brasileiro na cadeia da tilápia. Para isso, entendemos que o
foco é na competitividade frente às outras proteínas.
As ações de longo prazo como o melhoramento genético é fundamental. Em nossa visão, o setor tem muito espaço para desenvolver técnicas de manejo, validar modelos de produção mais eficientes, conquistar
melhorias de bem-estar animal, nutrição e sanidade”.

A Raguife mantém-se em contínuo crescimento a
fim de acompanhar a evolução da atividade. Estão
programados diversos investimentos em tecnologia
e pesquisas, com o objetivo de impulsionar os novos
polos de produção e o aumento da capacidade produtiva para 15.000 toneladas por mês, com o objetivo de
obter melhores resultados e ainda mais satisfação aos
clientes”.
Ana Helena Cassini Junqueira C. Amaral
Departamento de Marketing da
Raguife - Grupo Âmbar Amaral

A aquacultura é muito importante para a companhia
e esperamos aumentar ainda mais nossos volumes por
meio da qualidade dos produtos, investimentos em produção e marketing e, também, aumento da relação com
os parceiros. O futuro é promissor para nosso setor”.

O desafio dos custos de produção continua a curto
e médio prazos. Isso não deve mudar. O processo de
automação faz-se necessário desde que seja viável para
as empresas, devido ao desafio por melhorar o rendimento industrial. Estamos trabalhando para abater
230.000 peixes dia em 6 dias por semana até 2025,
crescimento de 40% nos próximos quatro anos. Para
isso, o campo, as indústrias de rações e os frigoríficos
receberão investimentos proporcionais para chegarmos as estes volumes de abate, pois falamos de uma
cadeia verticalizada, que é o modelo de trabalho da
Copacol. O mercado doméstico vem sofrendo muito
com o excesso de oferta. Buscar alternativas de novos
produtos e mercados (principalmente os internacionais) é imprescindível para que o Brasil continue crescendo como nos anos anteriores”.

Nosso objetivo é equilibrar as vendas no decorrer
do ano, propor forte calendário de eventos e lançar
produtos já no primeiro semestre. A expectativa é de
franco crescimento, chegando a 20 mil toneladas/
ano, incluindo todas as marcas (Saint Peters, DellMare e Tilly). Com o processo produtivo da tilápia todo
pautado em rigorosos critérios, a GeneSeas elevou a
marca Saint Peters® a sinônimo de qualidade e é hoje
um nome facilmente reconhecido pelos brasileiros.
Da mesma forma, a DellMare® é referência em frutos
do mar. Outras espécies, como a Merluza, compõem
a marca Tilly®, que tem a proposta de democratizar o
consumo de peixes. Além disso, a GeneSeas está presente em todo o mercado de transformação na linha
food service, que atende desde uma pequena lanchonete até uma grande cadeia de restaurantes”.

Valdemir Paulino dos Santos
Superintendente da COPACOL

Gabriel Pires
Diretor Comercial da GeneSeas

Daniel Menezes
Diretor de Negócios da Rações Kowalski

Felipe Torquato Junqueira Franco
Diretor da BTJ Foods

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA RAÇÃO DE ORGANISMOS
AQUÁTICOS ESPERAM POR VOCÊ
Conte com recursos incomparáveis para sistemas de extrusão e de secagem
Você sabe qual ração de organismos aquáticos
precisa produzir, mas está em dúvida sobre as
próximas etapas? A Wenger trabalha com tecnologias
e processos inigualáveis para desenvolver soluções
flexíveis e específicas para sua operação. Nossos
especialistas são capacitados para avaliar e orientar
em aplicações de desenvolvimento e o processamento
de rações que flutuam, afundam, rações para camarão
ou micro-organismos aquáticos. Todos os nossos
sistemas são personalizados e têm muito mais a
oferecer do que um sistema padronizado.
Deixe-nos ajudar a solucionar seus desafios de
produção imediatamente. Envie um e-mail para
info@wenger.com hoje mesmo.
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As vacinas autógenas IPEVE® carregam soluções completas
em consultoria técnica de campo, diagnóstico preciso e vacinas
autógenas personalizadas que se adequam à sua necessidade,
sendo desenvolvidas e produzidas, exclusivamente,
para maximizar a imunidade dos animais frente a agentes
infecciosos de cada propriedade.
SANPHAR®, máxima proteção.

Consultoria
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Diagnóstico
preciso

Vacinas autógenas
personalizadas
para cada desafio
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Acreditamos que o mercado incrementará a busca
por eficiência na produção, com redução de custos
e procura por produtos de alta performance zootécnica, maximizando assim os resultados financeiros.
Neste ano, investiremos em novos produtos, programas nutricionais e pessoas. Temos expectativa de aceleração da profissionalização do mercado em todas as
etapas da cadeia. Acreditamos que os dois maiores desafios são: aumentar o consumo de peixes, alinhando
sempre a oferta a essa demanda crescent, e o produtor
ter ganho de escala, permanecendo competitivo no
mercado”.

Nossa missão é ser referência no fornecimento de
equipamentos, peças e serviços para a indústria de alimentos e fábrica de rações. Investiremos na compra de
novos equipamentos de primeira linha, aumentando
a qualidade e a produtividade. Da mesma forma, vamos modernizar a infraestrutura, visando a qualidade
e o bem-estar dos funcionários. A Manzoni tornou-se
referência no mercado nacional, fornecendo máquinas e peças para os principais produtores de rações
de peixes e pets do Brasil. Nosso desafio é aumentar
o mercado de exportação em países do primeiro mundo, se tornando também referência internacional”.

Eduardo Pasquini
Diretor da Fosferpet

Helmer Henrique
Gerente Comercial da Manzoni

A Vaccinar entende a aquacultura com a revolução
‘Azul’. E acredita nas oportunidades dessa nova fronteira, pois o Brasil tem as maiores reservas de água e
de todos os outros componentes desta cadeia, como
enorme vantagem competitiva em relação a outros países. É uma atividade com apelo em sustentabilidade,
substituindo a pesca extrativista, sendo 50% da produção mundial supridas pela aquacultura. Apesar de
ser a proteína animal mais consumida, a produção é
concentrada em países asiáticos. Então, temos muitas
oportunidades de crescimento, que são reforçadas
pelo baixo consumo per capita da população brasileira, que, ainda sim, tem importante fração importada.
Os investimentos passam pelo desenvolvimento desenvolvimento de novo portfólio de premixes, núcleos
e aditivos, além de contar com a Assistência Vaccinar
Especializada, serviço de suporte técnico disponibilizado aos clientes. Rumo ao crescimento! Essa é a perspectiva da Vaccinar para 2022”.
Karlla Silva
Departamento de Marketing da Vaccinar

Em termos de resultados, 2022 poderá ser equivalente
a 2021. O ano eleitoral traz fatores de instabilidade.
Em contrapartida, em nossa visão, o país começará a
trilhar a recuperação das consequências da pandemia,
que atingiram seu pico em 2021. A perspectiva para
uma piscicultura independente como a nossa é talvez a
mais desafiadora. Consideramos fundamental a forma
eficiente de fazer o negócio, em todas as suas etapas:
do povoamento ao processo de venda. Acreditamos
que os agentes compostos pelos frigoríficos e atacados
precisarão de mercados de suprimento spot ou até
mesmo contratual, desde que atendidos por produtores com alto padrão em sua atividade, oferecendo produto competitivo, vantajoso e sustentável. Daremos
ênfase a investimentos em automação dos processos
operacionais, tanto no arraçoamento quanto na despesca. Começaremos a investir no estudo mais criterioso da curva de crescimento dos peixes, com base em
dados históricos e recursos de coleta de dados, objetivando melhorar o desempenho em termos de taxa de
conversão da ração. Investiremos em biosseguridade e
medidas preventivas. Em 2022, o foco será maior no
aumento da eficiência do que no crescimento do volume da produção”.
Dennys Itagaki
Sócio da Puro Peixe

66

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

67

PERSPECTIVAS

Os investimentos devem ser retomados, seguindo a
expectativa de crescimento da piscicultura. Daremos
continuidade às ações estratégicas, com o objetivo
de fortalecer nossa imagem como provedores de soluções completas (moagem, mistura e extrusão) para
plantas de aquafeed, como já acontece na Ásia, onde
a Bühler é líder de mercado. Investimos anualmente
cerca de 5% do faturamento no desenvolvimento de
novas soluções. Em 2022, seguiremos com o foco em
tecnologia, sempre buscando elevar a qualidade dos
processos e a eficiência dos equipamentos. As perspectivas de crescimento da piscicultura brasileira nos
próximos anos são muito positivas, puxadas pelo incremento do consumo interno e pela expectativa de
exportação. Porém, a curto prazo acreditamos que os
altos custos de produção e de frete continuarão a fazer
parte dos desafios deste mercado”.
Thiago Melchiors
Gerente de Vendas Value Nutrition do Bühler Group

O cenário ainda é de incerteza e muitos desafios deverão surgir, mas quem estiver mais preparado sobressairá. A Cipatex tem longa experiência e conseguiu
enfrentar diversos obstáculos durante sua trajetória.
A empresa procura oferecer soluções inovadoras, buscando sempre posição de vanguarda. Inovação, novas
tecnologias, melhoria contínua e gestão sustentável
permanecerão fortes, além de manter a equipe sempre engajada, ter a diversificação de produtos como
uma das estratégias e identificar novas oportunidades
no mercado. O olhar para 2022 é de otimismo e tais
aspectos são de extrema importância para a condução dos negócios. Em 2021, a Cipatex sedimentou
a entrada no mercado de piscicultura, porém outros
investimentos foram e continuarão a ser realizados,
como automobilístico, mineração e, principalmente,
agronegócio, fornecendo revestimentos para represas
de irrigação e biodigestores. A expectativa da Cipatex
é positiva, acreditando no bom desempenho de diversos segmentos que fazem parte de sua área de atuação.
O agronegócio é um dos setores nos quais a empresa
deposita grande confiança neste ano”.
Aureovaldo Casari
Gerente de Negócios Agroindústria e
Mineração da Cipatex

A visão da Paturi é produzir alimentos seguindo os
pilares da sustentabilidade ambiental, social e econômica, fomentando a cadeia produtiva do pescado e
viabilizando a produção dos nossos integrados. Dessa
forma, podemos manter os parceiros satisfeitos, resultando em produtos de qualidade para clientes e consumidores finais. Em 2022, a Paturi realizará vários
investimentos, como a estruturação para o aumento da
produção das unidades de tanques-rede e a construção
do Complexo Industrial Paturi, que contará com fábrica de ração de peixes com capacidade para produzir
200 toneladas/dia e planta frigorífica para abate diário
de 100 mil tilápias. Com o aumento do número de integrados e o aumento da produção em tanques-rede,
estima-se aumento de 35% na Produção em 2022, chegando à produção anual de aproximadamente 20.000
toneladas de tilápia, gerando 6.600 toneladas de filé. A
Paturi reforça que este crescimento não é mérito apenas da empresa. O segredo de um grande sucesso está
em saber fazer parcerias duradouras”.

Temos altas expectativas para aumento do consumo
de peixes, ainda mais com o consumidor escolhendo o
peixe como base em sua alimentação, procurando cada
vez mais alimentos saborosos e saudáveis. Ainda com
reflexos da pandemia, acreditamos que alguns insumos e matérias-primas terão seus valores elevados. Por
isso, devemos nos antecipar e ter cuidado para não afetar nossa produção. Também não vamos perder o foco,
pois estamos na reta final para terminar os projetos
iniciados em 2021, como nossa fábrica de rações e o
laboratório de alevinos, fechando o ciclo da atividade.
Com o consumidor cada vez mais exigente, queremos
melhorar sempre a qualidade dos nossos produtos,
atendendo todas as exigências”.
Caio Vinicius Munhoz
Gerente Industrial da Supreme do Brasil

Jean Marcel Schuller
Engenheiro de Pesca da Paturi
Piscicultura Agroindustrial

A VACINAÇÃO COMPLETA
Para todas as fases dos seus peixes

Av. do Lami, 6133 CEP 91782-601, Porto Alegre, RS, Brasil
Tel. +55 51 3325-4500, hipra@hipra.com, www.hipra.com
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A MSD Saúde Animal possui uma visão muito positiva quanto à produção de proteínas animais no
Brasil assim como do mercado de pequenos animais.
Apostamos fortemente em modernas tecnologias e
inovação como forma de agregar valor à plataforma
de produtos dos mais diferentes negócios da empresa.
Melhorar a vida das pessoas e a saúde e o bem-estar
dos animais é o propósito da companhia, que acredita e trabalha para fortalecer a filosofia One Health
(saúde única), pela qual entende que garantir a saúde
animal contribui diretamente para a saúde dos seres
humanos, bem como para a gestão mais assertiva dos
recursos ambientais. Os principais investimentos programados para 2022 incluem a alocação de máquinas
de vacinação automáticas de forma ampla, democratizando esta tecnologia e proporcinando escalas de vacinação cada vez maiores e mais eficientes em custo e
produtivade, além do lançamento da vacina AquaVac
Strep-4 (vacina tetravalente comercial), um marco
no segmento. Temos também a intenção de lançar a
linha de tecnologia associada aos produtos da Vaki,
com bombas de despesca e contadores de peixes por
imagem em alta tecnologia, entre outros. Estamos
otimistas, esperando que a macro economia brasileira responda de forma positiva, refletindo-se consequentemente no consumo de pescado, propiciando
sustentabilidade no crescimento da cadeia produtiva.
Exportações também representam uma oportunidade
para nossa indústria”.
Rodrigo Zanolo
Gerente de Mercado Aquicultura da
MSD Saúde Animal

Apesar da instabilidade econômica e política que,
infelizmente, estamos enfrentando no Brasil, nossa
visão é positiva para 2022 e temos investimentos já
programados, como a instalação de um novo forno
para têmpera de peças a vácuo, assim como a ampliação da área de expedição, com a construção de
novos galpões. Consideramos que existe demanda e
notamos que algumas regiões estão crescendo bastante na produção de peixes. As empresas que atuam
nesse mercado têm optado por equipamentos Ferraz,
normalmente linhas de grande volume de produção,
como 6 a 8 ou 10 a 12 toneladas/hora. Além disso,
notamos aumento da procura por empresas do exterior, principalmente no segmento de extrusão”.
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Luiz Gomide Ferraz
Gestor da Ferraz Máquinas

A empresa está em plena expansão da equipe comercial e técnica e recebeu investimentos relevantes para
continuar acelerando, com objetivo de crescer acima
de 25% em 2022. Além de triplicar a capacidade de
produção, o lançamento de um portfólio completo e
renovado trará grandes oportunidades de atender os
produtores com soluções otimizadas, aumentando a
lucratividade do cultivo. A Polinutri atende os mercados de ração acabada, premix e núcleos para as áreas
de piscicultura, bovinocultura de corte e leite, suinocultura, avicultura de corte e postura, carcinicultura,
peixes ornamentais e pets”.
Departamento de Marketing da Polinutri

A Comigo acredita muito na piscicultura e não mede
esforços para atender os produtores com produtos de
alta qualidade. Para isso, investimos continuamente na
melhoria dos nossos processos industriais. A expectativa é de aumento do volume produzido em comparação a 2021. O desafio é equilibrar o custo da ração
para que a operação ao produtor continue viável”.

Continuaremos os investimentos em inovação, sustentabilidade e digitalização, apoiando a indústria
processadora de pescado e transformando a forma
como os alimentos são processados, de forma acessível e sustentável. O Brasil já é o quarto maior produtor de tilápia do mundo e a Marel está atenta a isso,
sempre investindo em inovação. Para isso, direcionamos continuamente 6% da receita em P&D, particularmente em processos cada vez mais automatizados e
que buscam a segurança dos alimentos”.

Rodrigo Ribeiro Rocha
Gerente Comercial de Nutrição Animal da Comigo

Iago Torres
Diretor Regional de Vendas da Marel para Pescados
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PRODUÇÃO MANTÉM RITMO DE CRESCIMENTO, MAS
POTENCIAL É IMENSO PARA AVANÇAR MUITO MAIS
Carlos Lozano e Morten Rye - Benchmark Genetics

A

Spring Genetics opera um avançado programa de melhoramento familiar para tilápia do Nilo,
com núcleo de operações em Miami,
Flórida (EUA). É um dos cinco programas de melhoramento de última geração
administrados pela Benchmark Genetics,
companhia líder no desenvolvimento de
biotecnologia para aquicultura, que opera ainda três programas para salmão do
Atlântico (Noruega, Islândia e Chile) e
um para camarão marinho Penaeus vannamei (Colômbia e EUA).
A população-base da Spring Genetics é derivada da população GIFT e passou por 12
gerações de melhoramento para ganho de
peso antes de ser introduzida em Miami.
Após estabelecer a população-base, a seleção da Spring Genetics foi focada em características-chave, como crescimento, sobrevivência, maior resistência a S. iniae, S.
agalactiae e Francisella. A seleção de resistência às doenças é baseada em testes de desafio controlado de núcleos familiares. Este
trabalho foi auxiliado por uma colaboração
estratégica com a Unidade de Pesquisa em
Saúde Animal Aquático do USDA-ARS
em Auburn, Alabama (EUA). A Figura
1 apresenta um resumo da mortalidade
cumulativa obtida a partir desses testes.
Para que haja seleção eficaz de vários parâmetros simultaneamente, grandes quantidades de famílias individuais são produ-

zidas no núcleo de reprodução, as quais
são exaustivamente testadas para avaliar
seu mérito genético. As famílias são produzidas em unidades de criação separadas,
nas quais amostras representativas de candidatos à reprodução e peixes de teste são
individualmente marcadas e testadas. As
famílias de irmãos completos são produzidas pelo acasalamento natural de um único
par de reprodutores em tanques separados.
Já o acasalamento de um macho com duas
fêmeas distintas (uma por vez) permite a
produção de grupos de meios-irmãos paternos. As famílias são mantidas em unidades separadas (incubadoras, berçários e
tanques de crescimento) até que os peixes
atinjam aproximadamente 20 gramas e
sejam marcados com Passive Integrated
Transponder (PIT-tags) para manter o
controle do pedigree.
Após a marcação, amostras representativas
de peixes de todas as famílias de irmãos
completos são testadas em comunidade
para as características-alvo. Um total de
1.481 famílias, distribuídas por dez gerações, foram produzidas e testadas pela
Spring Genetics até o momento (Tabela 1).
O trabalho pioneiro da Spring Genetics
sobre resistência a doenças em tilápia do
Nilo documentou variação genética aditiva substancial e resposta de seleção em resistência a S. iniae (LaFrentz et al., 2016),
resistência a S. agalactiae (Shoemaker et al.,

HIDEYOSHI SEGOVIA-UNO,
GERENTE GERAL DA SPRING GENETICS

2017) e Francisella orientalis (não publicada), demonstrando o grande potencial
de melhoramento genético significativo e
contínuo para essas características. O trabalho também mostrou que o crescimento
e a resistência a esses patógenos são características amplamente independentes, ou
seja, não foram encontradas correlações
genéticas favoráveis ou desfavoráveis entre
crescimento e características de resistência
a doenças e, consequentemente, a seleção

FIGURA 1 – MORTALIDADE CUMULATIVA EM DIFERENTES TESTES DE DESAFIO REALIZADOS PARA DIFERENTES DOENÇAS

multi característica balanceada é exigida
para garantir melhoria contínua para essas
características (LaFrentz et al., 2020). Famílias produzidas por acasalamento associativo positivo entre pais com o maior e o
menor EBV para resistência a doenças mostraram excelentes respostas à seleção (Shoemaker et al., 2017, LaFrentz et al., 2020).
Na última década, o melhoramento animal
mudou do cruzamento convencional com
pedigree para o genômico, permitindo
que o desempenho individual seja previsto usando a análise da sequência de DNA.
Novas tecnologias, como seleção assistida
por marcador (MAS) e seleção genômica
(GS), permitem prever o ganho genético
mesmo quando os candidatos não foram
medidos para determinadas características
de seleção (Houston, 2017). Com base
na vasta experiência da empresa desde a

compreensão inicial da genômica em seus
programas genéticos para salmão do Atlântico, a Benchmark desenvolveu um chip
exclusivo de polimorfismo de nucleotídeo
único (SNP) de alta densidade para tilápia
do Nilo. Essa ferramenta foi usada para
realizar análises genômicas extensas, buscando entender melhor a base genética da
resistência a S. iniae, S. agalactiae e Francisella. Os resultados demonstraram que a resistência a S. agalactiae e Francisella é controlada por muitos genes, cada um com um
pequeno efeito, não indicando a presença
de um Locus de característica quantitativa
(QTL) para qualquer uma dessas características. No caso de S. iniae, um grande
QTL foi identificado (Vela-Avitúa, 2021).
Com base nesses resultados, a Benchmark
Genetics implementou a seleção genômica
de rotina com base no chip SNP de alta

densidade com S. agalactiae e Francisella
e MAS, com base no marcador QTL para
S. iniae. Paralelamente, desenvolveu uma
matriz SNP menor com base na extensa
genotipagem de materiais de referência de
tilápia do Nilo dos EUA e da Ásia para designação parental e MAS.
A Spring Genetics distribui material geneticamente melhorado e de alto desempenho
para empresas integradas e incubatórios de
multiplicação afiliados nas Américas, Ásia
e África. Atender o mercado brasileiro é
uma de nossas prioridades. A empresa também possui extensos programas de P&D
em andamento para melhorar a resistência
a outras doenças de impacto e outras características importantes, refletindo o forte
compromisso da Benchmark em continuar
seu trabalho de liderança na genética da tilápia por meio da Spring Genetics.

TABELA 1 – NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS PRODUZIDAS NA SPRING GENETICS
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ACESSO AO CRÉDITO

DEIXE O SEU PRODUTO
IRRESISTÍVEL NO PONTO
DE VENDA

ESTADOS CAPTAM 19% A MAIS DE CRÉDITO
PARA INVESTIMENTO NA PISCICULTURA
Valores foram destinados especialmente para aquisição de peixes e alevinos, constatam dados do Banco Central.

Os estados aumentaram a captação de crédito para custeio e investimentos na piscicultura, em 2021. Segundo dados oficiais do
Banco Central, foram repassados R$ 653,6 milhões no ano passado, valor 19,71% superior aos R$ 554,3 milhões de 2020.
O crédito para custeio representou 95% do total (R$ 625,7
milhões) e os recursos para investimentos, os demais 5% (R$
27,8 milhões).
Por regiões, o Sul liderou com folga a captação, acessando R$

311,6 milhões (49,8% do total), seguido pelo Sudeste, com R$
127,3 milhões (20,4%), o Norte, com R$ 123,4 milhões (19,7%),
o Centro-Oeste, com R$ 36,2 milhões (5,8%), e o Nordeste, com
R$ 27,2 milhões (4,3%).
Por estados, o Paraná novamente liderou a captação, com R$ 216,7
milhões (35%), seguido por São Paulo, com R$ 90,3 milhões
(14,4%), Santa Catarina, com R$ 70,5 milhões (11,3%), Rondônia,
com R$ 50,7 milhões (8%), e Roraima, com R$ 46 milhões (7,3%).

TERMOFORMADORA F 100

VALOR DOS CONTRATOS DE CUSTEIO POR REGIÃO, UF E PRODUTO (R$)
REGIÃO

UF

PRODUTO
Peixe

PR

SUL

SC

RS

Total

SP

MG
SUDESTE

Alevinos

216.753.594,78

Peixe

70.488.368,59

Alevinos

Total
RO

RR

TO

NORTE

AM

PA

AC

AP
Total

UF

70.553.564,59

Peixe

24.151.663,18

PRODUTO
Peixe

MA

RN

65.196,00

Total

CE

Produtos Aquicolas*
Alevinos

VALOR
7.507.041,16
1.775.440,00
660.102,25

Total

9.942.583,41

Peixe

1.669.854,00

Total

1.669.854,00

Produtos Aquicolas*

545.091,48

Peixe

254.355,08

Alevinos

36.979,50

161.872,35

Total

836.426,06

Total

24.313.535,53

Peixe

4.784.024,12

Total

311.620.694,80

Peixe

89.437.329,61

Total

4.839.958,28

390.000,00

Peixe

3.589.516,45

Alevinos

Alevinos
Total

90.279.409,47

Peixe

28.489.025,79

Alevinos

6.060.800,00

Total

34.549.825,79

Alevinos
Total

RJ

REGIÃO

5.878.381,61

Total

Peixe
ES

VALOR
210.875.213,17

PB

NORDESTE

BA

Produtos Aquicolas*

49.934,16

Alevinos

6.000,00

Alevinos
Total

PI

2.182.752,74
SE

2.268.980,74

4.595.516,45
1.310.980,11

Peixe

1.298.813,10

Alevinos

104.200,00

Total

2.713.993,21
541.076,37

Produtos Aquicolas*

323.098,81

Peixe

108.002,46

Peixe

155.317,26

Total

972.177,64

Total

195.851,41

Peixe

919.984,71

Total

127.294.067,41

Peixe

50.716.965,44

Total

50.716.965,44

Peixe

46.065.752,14

Total

46.065.752,14

Peixe

12.988.019,27

Total

12.988.019,27

Peixe

10.556.465,67

Total

10.556.465,67

Peixe

1.918.857,60

Total

1.918.857,60

Peixe

926.883,22

Total

926.883,22

Peixe

260.273,93

Total

260.273,93

Total

123.433.217,27

PE

AL

Alevinos

1.136.164,04

Peixe

399.912,63

Total
Total
GO

MT
CENTRO-OESTE
MS

DF
Total
BRASIL

216.015,33

Total
Alevinos

89.069,90
27.195.655,62

Peixe

15.092.014,00
15.127.014,00

Peixe

12.463.505,79

Alevinos

1.850.000,00
14.423.505,79

Peixe

6.155.696,95

CARACTERÍSTICAS
› Embalagens de vácuo, ATM e Multifresh (skin)
› Painel touchscreen com interface gráﬁca amigável
› Baixíssimo custo de manutenção
› Fácil operação

Acesse agora

384.000,00

Total

6.539.696,95

Peixe

109.000,00

Total

109.000,00

Total

36.199.216,74
625.742.851,84

Fonte: Banco Central do Brasil.
*Armazenamento, Acondicionamento e preservação, inclusive seguro, impostos, etc.
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maneiras, agregando produtividade e lucratividade para o seu negócio.

110.000,00

Total
Alevinos

Com a F 100/F 200, você embala ﬁlés, postas, pedaços ou fatias de diversas

35.000,00

Total

Produtos Aquicolas*

praticidade, eﬁciência e versatilidade.

488.982,53

Total
Alevinos

voltadas para o mercado de peixes e frutos do mar, que aliam

1.006.000,00

Produtos Aquicolas*

Alevinos

86.228,00

A Multivac oferece uma linha completa de máquinas embaladoras,

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

(19) 3795-0818
vendas@br.multivac.com
br.multivac.com
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VALOR DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO POR PRODUTO, REGIÃO E UF (R$)
PRODUTO

REGIÃO
CENTRO-OESTE

NORTE

SUL
MATRIZES E
REPRODUTORES
SUDESTE

UF

VALOR

MS

2.430.000,00

MT

437.000,00

GO

250.000,00

Total

3.117.000,00

RO

1.578.672,77

PA

864.199,58

TO

5.499,40

Total

2.448.371,75

RS

1.496.395,00

SC

172.000,00

PR

75.000,00

Total

1.743.395,00

MG

680.500,00

ES

634.730,00

SP

250.250,00

RJ

NORDESTE

Total

1.574.354,00

MA

389.000,00

PB

54.200,00

BA

35.360,00

AL

4.000,00

CE

1.250,00

TANQUES ESCAVADOS

CENTRO-OESTE

SUDESTE
Total
SUL

NORDESTE

SUDESTE
Total

NORDESTE

TANQUES
REDES

SUL
Total
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SUL

SUDESTE
Total
NORTE
UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO OU
PROCESSAMENTO

SUDESTE
NORDESTE
Total

CE

94.560,00

PE

50.400,00

BA

43.600,00

PI

42.900,00

PB

8.100,00

Total

629.560,00

RS

225.174,90

PR

148.210,00

SC

38.500,00

Total

411.884,90

MG

1.900,00

Total

1.900,00

Total

1.043.344,90

RR

830.424,37

Total

830.424,37

ES

66.320,00

Total

66.320,00

PI

6.000,00

Total

6.000,00

Total

902.744,37

Total

9.366.930,75

CE

57.415,30

4.153.387,18

BA

52.734,00

RS

605.176,72

SC

432.385,75

NORDESTE

5.190.949,65

BA

861.529,96

MA

438.261,00

CE

147.900,00

PE

72.700,00

PI

65.000,00

SE

49.200,00

PB

43.100,00

RN

17.000,00

Total

1.694.690,96

MS

200.000,00

MT

79.863,84

Total

279.863,84

MG

80.600,00

ES

6.000,00

Total

86.600,00

Total

7.252.104,45

PR

3.169.491,46

RS

972.437,76

SC

443.479,74

PB

1.327.337,12
350.250,00

CE

94.088,00

RN

22.000,00

SE

4.200,00

PI

1.500,00

Total

1.799.375,12

SP

65.000,00

Total

65.000,00

Total

6.449.784,08

MA

472.559,24

BA

309.020,00

PB

137.150,00

PE

42.600,00

CE

12.420,00

PI

11.350,00

SE

10.000,00

AL

8.450,00
1.003.549,24

SP

391.100,00

ES

326.480,00

Total

717.580,00

PR

423.275,24

SC

13.398,00

Total

436.673,24

Total

2.157.802,48

PE

51.321,36

PB

37.750,00

PI

28.525,70

MA

18.460,00

RN
Total
MOTOBOMBA
SUDESTE

SUL
CENTRO-OESTE
Total
SUL
ESTUFA

NORDESTE

4.585.408,96

MA

Total
SUDESTE

ALIMENTADOR
DE PEIXE

VALOR
390.000,00

483.810,00

Total

AERADOR

NORDESTE

UF
MA

Total

Total

NORDESTE

REGIÃO

8.874,00

Total

PR
SUL

PRODUTO

VALOR DOS CONTRATOS DE CUSTEIO POR PRODUTO, REGIÃO E UF (R$)

Total

DESCAMADORA DE PEIXE

NORDESTE

Total
DEPÓSITO
PARA RAÇÕES

NORDESTE
Total

CAMINHÕES FRIGORÍFICOS

NORDESTE
Total

EMBARCAÇÃO PEQUENA
(ATÉ 20 A/B)

EVISCERADORA

NORDESTE
Total
NORDESTE
Total

Total

SUL

NORTE

SUDESTE
PEIXE

CENTRO-OESTE

NORDESTE

Total

PR
SC
RS
Total
RO
RR
TO
AM
PA
AC
AP
Total
SP
MG
ES
RJ
Total
GO
MT
MS
DF
Total
MA
PB
BA
RN
PI
PE
AL
CE
SE
Total
Total

UF

VALOR
210.875.213,17
70.488.368,59
24.151.663,18
305.515.244,94
50.716.965,44
46.065.752,14
12.988.019,27
10.556.465,67
1.918.857,60
926.883,22
260.273,93
123.433.217,27
89.437.329,61
28.489.025,79
2.182.752,74
155.317,26
120.264.425,40
15.092.014,00
12.463.505,79
6.155.696,95
109.000,00
33.820.216,74
7.507.041,16
4.784.024,12
3.589.516,45
1.669.854,00
1.298.813,10
919.984,71
399.912,63
254.355,08
108.002,46
20.531.503,71
603.564.608,06

PRODUTO

REGIÃO

UF

VALOR

MG

6.060.800,00

SP

SUDESTE

390.000,00

ES

86.228,00

Total

SUL

6.537.028,00

PR

5.878.381,61

RS

161.872,35

SC

65.196,00

Total

ALEVINOS
NORDESTE

6.105.449,96

BA

1.006.000,00

MA

660.102,25

SE

541.076,37

PE

216.015,33

PI

104.200,00

AL

89.069,90

CE

36.979,50

PB

CENTRO-OESTE

6.000,00

Total

2.659.443,35

MT

1.850.000,00

MS

384.000,00

GO

35.000,00

Total
Total

2.269.000,00

Total

17.570.921,31

Total

648.762.902,15
Fonte: Banco Central do Brasil

8.300,00
37.200,00

SP

20.200,00

MG

10.500,00

RJ

3.800,00

Total

71.700,00

SC

48.347,67

Total

48.347,67

GO

9.000,00

Total

9.000,00

Total

383.554,03

PR

201.470,04

Total

201.470,04

BA

8.800,00

CE

2.000,00

Total

10.800,00

Total

212.270,04

PI

16.400,00

PE

9.800,00

MA

6.500,00

BA

6.150,00

CE

6.090,00

Alugue alimentadores inteligentes
com garantia total de manutenção
Dosagem ideal conforme temperatura

22%

1.700,00

Total

46.640,00

Total

46.640,00

CE

8.252,50

SE

5.800,00

Total

14.052,50

Total

14.052,50

BA

4.000,00

Total

4.000,00

Total

4.000,00

PB

2.500,00

Total

2.500,00

Total

2.500,00

BA

1.501,91

Total

1.501,91

Total

REGIÃO

254.506,36

ES

PB

PRODUTO

37%

24h/dia

de aumento
dos lucros

1.501,91

mais de 100 tratos/dia e
maior uniformidade

27.834.729,51
Fonte: Banco Central do Brasil
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de redução do tempo no ciclo
de cultivo (1 mês a menos)
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VALOR DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTO POR REGIÃO, UF E PRODUTO (R$)
REGIÃO

UF

PR

SUL

RS

Produto

4.153.387,18

AERADOR

3.169.491,46

TANQUES REDES

423.275,24

ESTUFA

201.470,04

ALIMENTADOR DE PEIXE

148.210,00

MATRIZES E REPRODUTORES

75.000,00

TANQUES ESCAVADOS

605.176,72

ALIMENTADOR DE PEIXE

225.174,90

MOTOBOMBA

TANQUES ESCAVADOS

TANQUES ESCAVADOS

MOTOBOMBA

37.750,00
2.500,00

Total

516.863,84
250.000,00

1.501,91
1.322.695,87

TANQUES ESCAVADOS

147.900,00

ALIMENTADOR DE PEIXE

94.560,00

AERADOR

94.088,00
57.415,30

DESCAMADORA DE PEIXE

6.090,00

1.578.672,77

ESTUFA

2.000,00

NORDESTE

CE

MATRIZES E REPRODUTORES
Total

830.424,37
5.499,40

Total Total

3.278.796,12

MATRIZES E REPRODUTORES

634.730,00

TANQUES REDES
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO
OU PROCESSAMENTO
MOTOBOMBA

326.480,00
66.320,00
37.200,00
6.000,00

Total

1.070.730,00

MATRIZES E REPRODUTORES

680.500,00
80.600,00
10.500,00
1.900,00

SE

391.100,00
250.250,00

AERADOR

65.000,00

MOTOBOMBA

20.200,00
726.550,00

MATRIZES E REPRODUTORES

8.874,00

MOTOBOMBA

3.800,00

Total

12.674,00

Total Total

2.583.454,00

RN

TANQUES REDES

42.600,00
226.821,36

TANQUES ESCAVADOS

65.000,00

ALIMENTADOR DE PEIXE

42.900,00

MOTOBOMBA

28.525,70

DESCAMADORA DE PEIXE

16.400,00

TANQUES REDES
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO
OU PROCESSAMENTO
AERADOR

6.000,00

Total

171.675,70

TANQUES ESCAVADOS

49.200,00

TANQUES REDES

10.000,00

DEPÓSITO PARA RAÇÕES

MY

CY

CMY

K

11.350,00
1.500,00

5.800,00
4.200,00

Total

69.200,00

AERADOR

22.000,00

TANQUES ESCAVADOS

17.000,00

MOTOBOMBA

8.300,00
47.300,00

TANQUES REDES

8.450,00

MATRIZES E REPRODUTORES

4.000,00

Total

12.450,00

Total Total

5.960.286,09

BRASIL

CM

9.800,00

Total

Total
AL

Y

51.321,36
50.400,00

AERADOR

773.500,00

1.250,00

ALIMENTADOR DE PEIXE
DESCAMADORA DE PEIXE

PI

8.252,50

M

72.700,00

MOTOBOMBA
PE

9.300,00

C

433.275,80

TANQUES ESCAVADOS

830.424,37

Total

Total

6.150,00
4.000,00

1.578.672,77

5.499,40

MATRIZES E REPRODUTORES

8.800,00

12.420,00

MATRIZES E REPRODUTORES

TANQUES REDES

35.360,00

ESTUFA

TANQUES REDES
DESCASCADOR DE CAMARÃO E
LAGOSTA
DEPÓSITO PARA RAÇÕES

864.199,58

Total

MATRIZES E REPRODUTORES

MOTOBOMBA

9.000,00

864.199,58

ALIMENTADOR DE PEIXE

43.600,00

Total

79.863,84

Total
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO
OU PROCESSAMENTO
Total

MOTOBOMBA

52.734,00

ALIMENTADOR DE PEIXE

EVISCERADORA

437.000,00

MATRIZES E REPRODUTORES

TANQUES ESCAVADOS

861.529,96

CAMINHÕES FRIGORÍFICOS

2.630.000,00

1.700,00

309.020,00

DESCAMADORA DE PEIXE

200.000,00

259.000,00

MATRIZES E REPRODUTORES

BA

8.100,00

1.611.837,12

MOTOBOMBA

2.430.000,00

3.405.863,84

TANQUES ESCAVADOS

80

43.100,00

MOTOBOMBA

TANQUES REDES

13.398,00

Total

RJ

TANQUES ESCAVADOS

TANQUES ESCAVADOS

48.347,67
38.500,00

Total Total

SP

54.200,00

Total

MATRIZES E REPRODUTORES

SUDESTE

137.150,00

MATRIZES E REPRODUTORES

432.385,75

Total

MG

1.327.337,12

TANQUES REDES

172.000,00

Total

ES

PB

6.500,00
2.065.030,24

MATRIZES E REPRODUTORES

MATRIZES E REPRODUTORES

TO

18.460,00

DESCAMADORA DE PEIXE

443.479,74

1.148.111,16

RR

350.250,00

TANQUES ESCAVADOS

MATRIZES E REPRODUTORES

NORTE

389.000,00

AERADOR

ALIMENTADOR DE PEIXE
EMBARCAÇÃO PEQUENA (ATÉ
20 A/B)
DESCAMADORA DE PEIXE

12.618.129,46

PA

MATRIZES E REPRODUTORES
MOTOBOMBA

3.299.184,38

Total

RO

390.000,00

AERADOR

972.437,76

Total Total

GO

MA

438.261,00

ALIMENTADOR DE PEIXE

1.496.395,00

AERADOR

VALOR
472.559,24

TANQUES ESCAVADOS

MATRIZES E REPRODUTORES

TANQUES REDES

CENTROOESTE

Produto
TANQUES REDES

Total

ALIMENTADOR DE PEIXE

MT

UF

8.170.833,92

AERADOR

MS

REGIÃO

Total

Total

SC

VALOR

TANQUES ESCAVADOS

27.846.529,50
Fonte: Banco Central do Brasil
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ENTREVISTA

“NOSSO PAPEL É ESTAR AO
LADO DA CADEIA PRODUTIVA”
O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Jr., analisa as atividades da SAP MAPA em 2021 e projeta o desempenho da
atividade e os desafios do órgão para 2022.

Anuário Peixe BR 2022 - Secretário,
quais os positivos da piscicultura em
2021 sob a visão da SAP?
Jorge Seif Jr.
Em dezembro de 2020, afirmávamos que
aquele ano tinha sido o ano da aquicultura na nossa gestão do governo Bolsonaro, devido aos avanços que obtivemos
na desburocratização das normativas que
travavam principalmente o andamento
dos processos de cessão de áreas da União
para fins aquícolas. De fato, os efeitos foram imediatos. Fechamos 2020 com 67
contratos assinados e regularizamos mais
de 105.000 toneladas de produção.
Em 2021, continuamos evoluindo nos
avanços das normativas, o que permitiu
superarmos a marca do ano anterior,
fechando 2021 com 118 novos contratos assinados, regularizando mais de
150.000 toneladas na aquicultura em
águas da União, sendo que mais de 90%
desse volume são capitaneados pela piscicultura nos reservatórios federais.

“Em 2021, assinamos
118 contratos, regularizando
mais de 150 mil t em
Águas da União”
Outra marca importante para a aquicultura nacional é que nos 11 anos anteriores à gestão atual, entre 2008 e 2018,
foram assinados 223 contratos de cessão
de áreas aquícolas. A gestão atual, em
três anos, atingiu a marca de 231 contratos assinados com produção regularizada
superior a 300.000 toneladas, trazendo
segurança jurídica aos empreendedores,
emprego e renda à população rural brasileira e também oportunidade de novos
negócios no setor.
Destacamos também, em 2021, a ampliação de participação no mercado externo,
principalmente a comercialização de tilápia nos Estados Unidos, bem como o
esforço para abrir novos mercados para o
pescado brasileiro. A piscicultura fechou
2021 com volume financeiro negociado
com o mercado externo 78% maior que

PAQ-SOLUTION:

SOLUÇÕES INOVADORAS, EFICAZES
E SEGURAS EM SAÚDE ANIMAL.
Com pesquisas e tecnologia, a Phibro oferece soluções
com benefícios comprovados para sua produção, através da melhora
de saúde e performance dos animais, advindos da redução do estresse
durante o cultivo, potencialização da defesa orgânica do animal,
melhoria da qualidade de água e outros.

Melhor
custo-benefício
de tratamento.
Amplo espectro
de abrangência.

JORGE SEIF JR.

em 2020, representando praticamente
U$ 21 milhões. Em volume, crescemos
49%, chegando próximo de 10 mil toneladas de produtos comercializados no
mercado externo.
Ainda em 2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apoiou a
realização de eventos de promoção dos
produtos da piscicultura nacional, como
o II Festival Nacional do Tambaqui da
Amazônia, realizado em todos os estados
brasileiros simultaneamente, atingindo
novo recorde mundial de comercialização de bandas de Tambaqui, totalizando
34.050 bandas do peixe comercializadas

“O ponto de atenção da SAP
é a ampliação do mercado,
aumentando o consumo de
pescado brasileiro”
em 10 horas de evento.
Quais os pontos de melhoria que merecem atenção da SAP?
Jorge Seif Jr.
Entendemos como ponto de atenção
da Secretaria a ampliação dos mercados
interno e externo, fomentando o consumo de pescado produzido em território
nacional.

Único produto de
Dihidrato de Oxitetraciclina
registrada, testada
e comprovada em
aquicultura.

Potencialização
do resultado
zootécnico.
Redução dos
impactos
do estresse.
Maior vigor
animal.

Ainda é necessário continuar o trabalho de desburocratização do ambiente
regulatório que afeta diretamente o desenvolvimento da aquicultura nacional.
Continuaremos o processo de construção, em parceria com o setor produtivo, do Plano Nacional do Desenvolvimento da Aquicultura – PNDA
– 2022 a 2032. E valos reforçar o ordenamento da atividade nos reservatórios
públicos da União e do mar territorial
brasileiro.
Quais os principais pontos do trabalho da SAP em 2022?
Jorge Seif Jr.
Dar continuidade aos trabalhos em
andamento, viabilizando entregas que
possibilitem o crescimento do setor,
aumentando a competividade, gerando
emprego e renda.
Ampliar a oferta de serviços ao nosso
público, com atendimento célere e responsável, atendendo às demandas do
setor de forma ágil e eficiente.
Envidar esforços para ampliar a produção interna de pescado com a liberação de novas áreas de aquicultura em
Águas da União, como por exemplo o
lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu. O
aumento dessa produção consequentemente trará o aumento do consumo per
capita de pescado pelo brasileiro.

Redução
de compostos
nitrogenados.

Potencialização
da ação das células
de defesa.

Melhoria
do ambiente
de cultivo.

Maior absorção
de nutrientes.

Redução
quantitativa de bactérias
patogênicas no animal.

Animais mais
resistentes
às doenças.

PAQ-SOLUTION PHIBRO.
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PESQUISA

PUBLIEDITORIAL

QUER SER PARCEIRO DA EMBRAPA?

AQUICULTURA DE SUCESSO

Visando incrementar a inovação nos seus projetos de pesquisa em aquicultura, a empresa está em busca de parceiros.

Ariovaldo Zani, CEO Sindirações

P

O

arceria tornou-se a palavra de ordem na Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária em geral e na Embrapa Pesca e
Aquicultura em particular. Com grandes desafios pela frente
para incrementar o setor aquícola no Brasil, a Unidade localizada
em Palmas (TO) aposta no aumento no número de parceiros públicos e privados para que o centro de pesquisas consiga melhor atender às demandas da aquicultura nacional. Nesse sentido, a Embrapa
dispõe de produtos de pesquisa que necessitam de parceiros para ser
aperfeiçoados ou adaptados para a comercialização.
O primeiro deles envolve uma ferramenta de detecção do sexo do
tambaqui e do pirarucu, seja em alevinos, juvenis ou adultos. Por
meio de coleta de amostras de nadadeira, sangue ou muco, é possível, em laboratório, identificar se o peixe é macho ou fêmea. Após
anos de pesquisa, cientistas descobriram marcadores moleculares
associados à determinação sexual dessas duas espécies e desenvolveram um método para identificação do sexo. “Foi um avanço muito significativo, porque no tambaqui e no pirarucu é muito difícil
identificar a olho nu qual é o macho e a fêmea, especialmente fora
do período reprodutivo. A ferramenta desenvolvida trará muitos
benefícios, principalmente na gestão dos planteis de reprodutores
dessas espécies. No entanto, precisamos de laboratórios interessados em adotar essa tecnologia para oferecer esse serviço aos produtores”, explica o pesquisador Eduardo Varela, um dos líderes da
pesquisa. O trabalho foi desenvolvido em parceria com cientistas
da Embrapa Amazônia Ocidental.
Outro produto que também precisa de parceiros para avançar e
amadurecer tecnologicamente é o “Protocolos de taxa e frequência
de alimentação para fase de engorda (100 a 500g) do tambaqui em
viveiros escavados e tanques-rede, visando aumentar a eficiência em
sistemas aquícolas”. Em uma pesquisa pioneira, a unidade da Embrapa de Tocantins desenvolveu um protocolo para a produção de
tambaquis de 1 kg em tanques-rede. O estudo revelou que o tanque
de 48 metros cúbicos, com densidade de estocagem de 40 quilos
por metro cúbico, proporcionou melhor desempenho zootécnico.
Com a adoção do protocolo, o produtor terá menos gastos com
ração, pois a conversão alimentar, que antes era de 2.2, passa a ser
de 1.74. Além disso, houve diminuição do ciclo de produção em
cerca de 60 dias. Entretanto, a tecnologia precisa ser validada em
produções de maior escala, o que necessita de apoio de parceiros
para colaborar com ajustes no sistema de produção e a consequente
obtenção de melhores indicadores econômicos.
Segundo Roberto Manolio Valladão Flores, chefe de Transferência
de Tecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura, a unidade busca
também parceiros para execução de projetos de inovação aberta.
“São projetos elaborados desde o início em parceria com empresas
ou instituições, que entram com parte dos recursos e a Embrapa investe a outra parte, a depender da disponibilidade financeira e de
análises internas. Podem ser parceiros de micro, pequeno, médio e
grande portes”, explica, acrescentando que as pesquisas podem ser
tanto na área de aquicultura como também de pesca ou estudos ligados a sistemas agrícolas. “A Embrapa está aberta a esse tipo de
projeto, no qual o objetivo é que a tecnologia já saia pronta para ser
comercializada”, ressalta ele.
Flores destaca que a inovação tem sido o foco dos projetos da Embrapa em aquicultura. “O modelo de inovação aberta tem potencial
para resolver os principais problemas da cadeia produtiva e, assim,
quero deixar um convite aos representantes do setor para conversarem conosco”, afirma.
Dados geográficos e econômicos disponíveis para a sociedade
A Embrapa Pesca e Aquicultura conta com equipe multidiscipli-
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nar para desenvolver projetos em aquicultura. São 20 pesquisadores com diferentes expertises, que atuam nas áreas de reprodução,
melhoramento genético, sanidade, nutrição, sistemas de produção,
processamento de pescado, economia e pesca.
Na área de economia, o centro de pesquisas desenvolveu o Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura (CIAqui), espaço
digital que disponibiliza diferentes conteúdos, como dados de comércio exterior, produção, cotações (alevinos e peixes), custos de
produção, publicações e notícias, além do material necessário para
realização do regime aduaneiro de drawback para exportações de
tilápia. Quem está à frente desse trabalho é o pesquisador Manoel
Pedroza. “O CIAqui tem por objetivo consolidar e divulgar informações econômicas e estratégicas sobre a aquicultura. Os dados são
gerados por meio dos projetos da Embrapa, tais como o BRS Aqua,
mas também a partir de parceiros externos, como Ceagesp, CNA,
SEAGRO-TO, CEPEA e Peixe BR, além de fontes oficiais, como
IBGE, Comex Stat e USDA”. O acesso é totalmente gratuito: embrapa.br/cim-centro-de-inteligencia-e-mercado-em-aquicultura.
A Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Embrapa Territorial, lançou o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica
- SITE Aquicultura, com acesso on-line e gratuito. O SITE Aquicultura é pioneiro em disponibilizar informações georreferenciadas
sobre a cadeia produtiva da aquicultura no Brasil. A plataforma
apresenta dados inéditos de localização das estruturas que compõem a cadeia de valor aquícola, como unidades de beneficiamento
de pescado, fábricas de ração para peixes e laboratórios de formas
jovens, dentre outros. Oferece também informações de produção
de 24 espécies aquícolas coletadas pelo IBGE. "Trata-se de um
sistema inédito, pois não existiam informações georreferenciadas,
padronizadas e organizadas sobre aquicultura no Brasil. Além do
ineditismo do sistema, ele tem o objetivo de facilitar o diálogo entre os formuladores de políticas públicas e os produtores aquícolas",
explica a geógrafa Marta Ummus, da Embrapa Pesca e Aquicultura
(TO), que lidera o projeto.
BRS AQUA, O PRINCIPAL PROJETO
O principal projeto em aquicultura da Embrapa no momento é o
BRS Aqua, que reúne representantes de mais de 20 Unidades da
Embrapa e mais de 60 parceiros externos, entre públicos e privados.
É um projeto estruturante, focado na proposta que tem como objetivo principal prover a empresa de condições mais adequadas para
o desenvolvimento de pesquisas na área, pensando no desenvolvimento da aquicultura brasileira em longo prazo.
São estudados quatro organismos aquáticos: tilápia, camarão, tambaqui e garoupa. Os principais financiadores são Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria de
Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

SEJA PARCEIRO
Se sua empresa do setor da aquicultura, seja pública ou privada, deseja desenvolver soluções inovadoras em parceria com a Embrapa, entre em contato pelo e-mail cnpasa.chtt@embrapa.br ou pelo
telefone (63) 3229-7800.
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SINDIRAÇÕES

bservação atenta ao desempenho
da aquacultura brasileira permite reconhecer o sucesso alcançado por essa atividade que, em 2021, produziu mais de 800 mil toneladas de peixes
e superou 100 mil toneladas de camarões,
segundo estatísticas da PeixeBR e da
ABCC. Na retaguarda, toda uma cadeia
de suprimentos contribui decisivamente
com o fornecimento de alevinos, juvenis,
medicamentos e rações, dentre outros insumos empregados na cadeia produtiva.
Considerando a alimentação dos peixes
de cultivo e dos camarões, de 2003 para
cá o consumo de rações industrializadas
avança à taxa média de quase 10% ao ano.
A avaliação retrospectiva de 2009 até
2020, baseada nas impressões e registros
históricos que seguem abaixo, tenciona
rememorar os porquês e os respectivos cenários naqueles exercícios passados.
Em 2009, a demanda por ração avançava
17% e alcançava 380 mil toneladas, revelando ritmo intenso da aquacultura industrial. A melhor distribuição de renda das
famílias permitiu maior acesso aos produtos da piscicultura. A carcinicultura,
por sua vez, demonstrou relativa reação
somente no terço final daquele ano, por
conta dos preços baixos do camarão que
estimularam o consumo, e cerca de 90%
da produção foram consumidos no mercado interno, enquanto em 2006 mais de
65% seguiam rumo internacional. Já em
2010, a demanda por ração para peixes
foi de 345 mil t e crescimento de 15%,
enquanto a carcinicultura incrementou
2,5% e consumiu 82 mil t de rações. O
consumo de organismos aquáticos em
geral alcançava 7kg/per capita e a aquicultura já representava 25% da safra (incluída a pesca extrativa) de 1,2 milhão de
toneladas de peixes, crustáceos, moluscos
e outros organismos aquáticos.
Por sua vez, em 2011 a demanda da piscicultura foi de 500 mil toneladas de rações,
estupendo crescimento que alcançou 33%
em resposta à crescente produção continental. A produção marinha, no entanto,
revelou-se bem menos produtiva por conta da carcinicultura, que regrediu 15% às
71 mil t, impactada negativamente pelos
desafios sanitários, embargos comerciais,
redução global dos preços, burocracia
do licenciamento ambiental e a indústria
impossibilitada de investir apropriadamente em tecnologia e sistemas de cultivo
mais produtivos e sustentáveis. Em 2012,
a demanda por rações para peixes foi de
575 mil t, caracterizada pelo contínuo
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crescimento que alcançou 15%, enquanto a produção de rações para camarões
aumentou 7%, reação que redundou em
75 mil t. O lançamento do Plano Safra de
incentivo à produção aquícola e a expectativa de harmonização nos requisitos para
concessão de licenças mantiveram o dinamismo apurado nas respectivas cadeias
produtivas, fator que também influenciou
o desempenho de 2013, cuja produção foi
de 661 mil t de rações para peixes e 79 mil
t para camarões, ou seja, a demanda cresceu quase 14%.
Durante 2014, a projeção da cadeia produtiva da aquicultura apontou crescimento da ordem de 15%, ou 854 mil toneladas,
apesar de ter seguido pressionada pelos
desafios sanitários, avanço da importação
dos pescados asiáticos e, sobretudo, influência do clima e da capacidade hídrica
reservada. Ao longo de 2015, a demanda
de rações para peixes e camarões alcançou
940 mil t e avançou 10%. Apesar do desafio determinado pela estiagem, que comprometeu diversos reservatórios, a cadeia
produtiva foi favorecida pelo avanço no
povoamento de tilápia em vários empreendimentos e da produção mais intensiva
de camarão, além da mobilização de áreas
de baixa salinidade, enquanto o déficit na
oferta global de camarões, por causa dos
problemas de sanidade na Ásia, renovava
a hipotética oportunidade futura para retomada das exportações.
No ano seguinte, em 2016, a demanda
de rações para peixes alcançou 920 mil t
e apenas 89 mil t para camarões, principalmente por causa dos desafios determinados pelo vírus da mancha branca, que
abatia sobremaneira a carcinicultura no
litoral cearense e pelo despovoamento de
tilápias castigadas pela severa estiagem,
que comprometia o açude do Castanhão,
dentre tantos outros reservatórios no
Nordeste. Já em 2017, a demanda de rações para peixes e camarões aproximou-se de 1,2 milhão de toneladas e cresceu
6,8%, principalmente por causa da reação da piscicultura e povoamento de
reservatórios recuperados. Essa atividade
já crescia substancialmente no Paraná e
Minas Gerais, além do Mato Grosso e
Rondônia. Por conta dos problemas enfrentados no Ceará, a matriz produtiva
migrava para outras regiões, notadamente Bahia, Piauí e Pernambuco. Tal combinação culminou na produção de 1,1
milhão t de rações para peixes, enquanto
a carcinicultura continuava comprometida com a enfermidade e sustentada na

produção com ciclos mais curtos e menor densidade, demandava apenas 78 mil
t de ração.
O ano de 2018 culminou na produção de
rações para aquicultura que somou 1,2
milhão t, exclusivamente por causa do
desempenho da piscicultura. Apesar da
dificuldade na concessão das licenças ambientais e margens pressionadas do produtor, a reidratação de diversos polos no
Sudeste, Norte e Centro-Oeste e o contínuo avanço sob regime de integração levaram a avanço de quase 5%. A produção
de rações para peixes e camarões em 2019
somou 1,3 milhão t, garantida pela produção da piscicultura integrada no Paraná. A
carcinicultura continuou reagindo, atenta
a novos eventos sanitários, por conta do
risco proporcionado pela importação do
produto equatoriano.
O Brasil foi considerado o 4º maior produtor global de tilápia e a piscicultura
continuou avançando em 2020, principalmente no Paraná, onde prevaleceu o
sistema de produção integrado, no qual
o integrador fornece ração e assistência
técnica ao produtor e, em seguida, recolhe o produto para processamento industrial e comercialização, inclusive internacionalmente. Além disso, os pro-dutores
verticalizados e independentes continuaram povoando, motivados ao contrário
de anos anteriores, pela demanda consumidora que não retrocedia mesmo após
a “Semana Santa”. No caso da carcinicultura, os pequenos e médios produtores
concentraram esforços na venda direta
no Nordeste e assim puderam sustentar
seus negócios durante a fase mais aguda
da pandemia. A produção de rações para
aquacultura somou 1,38 milhão t. Finalmente, em 2021, o avanço de 8% na
produção de rações para peixes durante
o 1º semestre resultava das tradicionais
celebrações da quaresma e Páscoa, afora
outros fatores que aqueceram a demanda, elevando os preços aos produtores.
A atividade continua bastante promissora
e a consolidação tem sido impulsionada
pelo sistema de produção integrado, que
fomenta e respalda os cooperados do fornecimento dos grãos à comercialização do
produto. Por sua vez, os independentes
são desafiados pelo cenário adverso e caracterizado pelo alto custo dos insumos.
Já a demanda pelas rações para camarões
continua com forte potencial de crescimento, mas dependente e carente de ações
prioritárias para investimento, custeio,
pesquisa e biossegurança.
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ÁGUAS DA UNIÃO

Bayer Saúde Animal agora é parte da

2022 COMEÇA COM 1.000 PROCESSOS PARA
CESSÃO DE ÁGUAS DA UNIÃO NA SAP
PeixeBR solicita mais agilidade. Secretaria informa que diminuiu prazo de análise para menos de 4 anos.

U

m dos mais importantes pleitos da piscicultura brasileira é a liberação de Águas da União para produção. Esse
processo sempre foi longo, complexo e burocrático, chegando a demorar quase 12 anos para sua conclusão!
“A liberação dos 73 reservatórios de Águas da União multiplicaria
por 5 a capacidade atual de produção de peixes de cultivo”, ressalta
Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira
da Piscicultura (PeixeBR).
“Estamos acelerando a liberação dos processos. No passado, o prazo médio para conclusão chegou a 11,5 anos. A partir de janeiro
de 2019, começamos a trabalhar mais intensamente, houve mudanças na legislação, algumas etapas foram ajustadas e, com isso,
reduzimos o prazo médio para 3,83 anos (dados de novembro de
2021). Ainda não é o ideal, mas representa redução do tempo médio a ¼ do que era no passado”, informa Maurício Correa, diretor
do Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Aquicultura, destacando que a meta da SAP é ter o contrato assinado
em no máximo seis meses.
No acumulado dos últimos três anos, informa a SAP/MAPA, foram analisados 231 processos, com liberação de mais de 300 mil
toneladas. Desse total, cerca de 95% referem-se a tilápia.
“Melhorou, mas ainda não está no ritmo desejado pelos produtores”, assinala Francisco Medeiros, destacando que a liberação de reservatórios da União é essencial para a piscicultura brasileira conseguir avançar no ritmo desejado. “Crescemos ano após ano, mas o
trabalho da SAP é essencial para nos dar ainda melhores condições

de aumento da produção”, diz o presidente executivo da PeixeBR.
A SAP informa que corre contra o tempo e quer reduzir ainda mais
os prazos para liberação dos projetos, especialmente após a aprovação do Decreto 10.576, de 14.12.2020, que entre outros ajustes
passou a gestão da regulamentação para a Secretaria e transferiu a
gestão dos parques aquícolas para estados e munícipios.
“Entendemos perfeitamente a necessidade de cumprir o nosso papel e estamos concentrados em atender à demanda, que é grande.
A recente mudança na lei contribui para acelerar os trâmites, com
destaque para o redesenho do papel desempenhado pela Secretaria do Patrimônio da União, Agência Nacional de Águas e Marinha”, assinala Mauricio Correa, informando outro papel da SAP/
MAPA: analisar os processos já cedidos que estão em desacordo
com a legislação.
Ainda há muito trabalho a ser feito na SAP/MAPA. Segundo
Correa, cerca de 1.000 processos aguardam liberação.
Destes 30 são de 2001 a 2005, 277 foram abertos entre 2006 e
2010, 383 são de 2011 a 2015 e 369 foram protocolados entre
2016 e 2021.
“A desburocratização ocorrida com a mudança da legislação deve
ser mantida a todo custo pelo governo com apoio do setor produtivo. A PeixeBR estará atenta a qualquer tentativa de mudar o status
atual para atender quem quer que seja”, diz Francisco Medeiros.
A cessão de Águas da União para produção de peixes de cultivo
é o caminho mais rápido para o Brasil se transformar ainda nesta
década em uma das grandes potências aquícolas do mundo.

Nos oceanos ou viveiros,
estamos com vocês o tempo todo.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Elanco é a líder global em soluções para sanidade aquícola. Oferecemos serviços e produtos
inovadores que promovem saúde, bem-estar e sustentabilidade para peixes marinhos, peixes
de água doce, crustáceos e moluscos. Estamos lado a lado com nossos clientes, seja no mar
ou na terra, para melhorar a qualidade de água, prevenir infecções, tratar doenças e promover
acesso à nossa experiência mundial de monitoramento de desempenho e diagnóstico.
Para mais informações, contate nosso representante Elanco.

elancoaquaglobal.com
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

ACRE

COMBINAÇÃO DE FALTA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS E
PANDEMIA PROVOCAM QUEDA
DA PRODUÇÃO NO ESTADO

ACRE

Acre tem bom potencial para a piscicultura, mas há carência de
infraestrutura, em que pese haver esforços isolados.

1º

RIO BRANCO

2º

BRASILÉIA

3º

CRUZEIRO DO SUL

4º

PORTO ACRE

5º

BUJARI

6º

RODRIGUES ALVES

7º

MÂNCIO LIMA

8º

FEIJÓ

9º

ACRELÂNDIA

10º

SENADOR GUIOMARD

8.000 t

8.500 t

4.400 t

4.060 t

3.740 t

2018

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

0t

MUNICÍPIO

3.700 t

RANKING

QUEDA DE 7,8%
EM RELAÇÃO A 2020

40 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

2017

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

O engenheiro de pesca da SEPA,
Wallace Santos Batista, também
destaca as dificuldades provocadas
pelo segundo ano da pandemia. Ele
reforça a necessidade de retomada
da atividade e da produção, com
viabilidade econômica para os piscicultores. “Temos plenas condições de aproveitar a lâmina d’água
existente, que está ociosa”. Em termos de produção, destacam-se o
tambaqui e a pirapitinga.
O estado ainda carrega o peso de
um projeto estruturante da piscicultura que não se viabilizou economicamente. Faz-se necessário
que tanto o gestor público como
os empresários locais vejam a atividade como negócio econômico. O
potencial existe para ser explorado.

7.020 t

2

021 não foi um ano positivo
para a piscicultura acreana.
Pelo contrário. A atividade,
que produziu 4.060 t em 2020, de
acordo com levantamento do Anuário, perdeu espaço significante,
segundo a Secretaria de Estado de
Produção e Agronegócios (SEPA).
A queda na produção segue tendência verificada nos últimos quatro anos.
Trata-se de um cenário adverso em
um estado com bom potencial de
produção. Vários gargalos precisam ser equacionados, incluindo a
questão ambiental e a capacitação
dos produtores. Importante destacar que a situação atual se deve, em
boa parte, a investimentos públicos
ineficazes no passado.

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

ALAGOAS

OFERTA CRESCEU, MESMO
AFETADA PELA ALTA DOS
INSUMOS. PRODUTORES
QUE SAÍRAM DA ATIVIDADE
ESTÃO VOLTANDO

ALAGOAS

É esperado novo aumento da atividade em 2022, com mais
piscicultores e aumento da produção. É preciso crédito para crescer.

MUNICÍPIO

1º

PIRANHAS

2º

CORURIPE

3º

UNIÃO DOS PALMARES

4º

LIMOEIRO DE ANADIA

5º

TEOTÔNIO VILELA

6º

BOCA DA MATA

7º

JUNQUEIRO

8º

IGREJA NOVA

9º

VIÇOSA

10º

SANTANA DO MUNDAÚ

3.500 t

8.250 t

8.000 t

10.000 t

12.800 t

2017

2018

2019

2020

2021

2.830 t

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

600 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 28%
EM RELAÇÃO A 2020

2.700 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

de alevinos, informa Brandão. Ele
também destaca implicações logísticas, cenários internos e externos
do fluxo de commodities, além das
variações nas taxas de câmbio, que
pressionaram os custos das principais matérias-primas.
Em contrapartida, a alta dos preços
das carnes em geral tem influenciado positivamente o consumo de peixes. “As expectativas da piscicultura
alagoana para 2022 são positivas.
Esperamos a volta de piscicultores
que saíram da atividade, maximizando a produção. O potencial é
grande e há muitas oportunidades”,
destaca o técnico.
Nesse cenário, Alagoas ainda precisa
avançar em relação ao licenciamento ambiental e às boas práticas de
produção. Os produtores precisam
de apoio para intensificar a criação e
obter linhas de crédito para apoiar o
seu crescimento.

9.500 t

A

produção de peixe em Alagoas cresceu em 2021, em
ritmo. A tilápia mantém-se como a espécie mais produzida.
Destaque, ainda, para as carpas
– que passam por um momento
de aquecimento – surubim e a novidade: pangasius. A avaliação é de
Dannilo Brandão, supervisor de
Políticas Agropecuárias da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e
Aquicultura de Alagoas.
A alta dos insumos impactou diretamente o resultado econômico da
atividade. Os custos de produção
chegaram a ficar 70% mais elevados do que no ano anterior. “Os
piscicultores de Alagoas avançam,
porém ainda enfrentam grandes desafios para manter o valor do peixe
acessível”. Essa relação custo/preço
de venda provocou movimento de
saída de piscicultores da atividade, o
que impactou a oferta e o comércio

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

®
RONOZYME

AMAPÁ

FALTA DE TECNOLOGIA E
DE CONHECIMENTO TRAVA
CRESCIMENTO DA ATIVIDADE,
APESAR DO BOM POTENCIAL
DE PRODUÇÃO

AMAPÁ

Licenciamento ambiental caminha, porém aquém do desejado.
Produtores precisam de assistência técnica.

MUNICÍPIO

1º

MACAPÁ

2º

PEDRA BRANCA DO AMAPARI

3º

FERREIRA GOMES

4º

LARANJAL DO JARI

5º

AMAPÁ

6º

OIAPOQUE

7º

TARTARUGALZINHO

8º

SERRA DO NAVIO

9º

CALÇOENE

10º

VITÓRIA DO JARI

650 t

1.000 t

1.030 t

1.100 t

1.040 t

1.120 t

2017

2018

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

Protease, Xilanase
e Fitase para maximizar
produção aquícola.
Acesse o
QR Code

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente

Entre o melhor
desempenho
e a redução do
custo de fórmulas,
fique com os dois.

Ronozyme®
ProAct | WX | HiPhos

Conheça RONOZYME®,
a linha de enzimas
nutricionais da DSM
para aquacultura.

0t

RANKING

CRESCIMENTO DE 7,7%
EM RELAÇÃO A 2020

1.050 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

Oliveira inclui na lista de necessidades a instalação de fábricas
de rações, pois as unidades disponíveis no estado ainda são insuficientes para atender à demanda
dos produtores.
Em que pesem as adversidades, o
Amapá tem bom potencial para
a piscicultura. As espécies produzidas são pirapitinga, tambaqui,
tambatinga e pirarucu.
Ano após ano, a falta de política
clara e célere sobre o licenciamento ambiental ceifa o crescimento
consistente da produção de peixes
no estado. Afinal, sem licenciamento não existe recursos do Plano Safra e outros programas para
investimentos e custeio.

70 t

A

piscicultura do Amapá enfrentou altos e baixos em
2021. Indiscutivelmente,
a pandemia contribuiu negativamente, assim como o aumento
dos custos de produção e energia
elétrica. A cadeia produtiva em si
também enfrentou desafios que
impedem o seu desenvolvimento.
É o caso da falta de tecnologia e
conhecimento, que se alia à necessidade de licenciamento ambiental.
Esse cenário complexo impediu a
atividade de avançar ainda mais em
termos de produção, explica Mario
Pereira de Oliveira, chefe da Divisão
de Aquicultura e Pesca, das Superintendências Federais de Agricultura
do Amapá (DAP/SFA-AP).

Melhora a
digestibilidade
das dietas.

Aumenta a disponibilidade
de proteína, aminoácidos,
energia e fósforo para melhor
performance e crescimento.

Diminui a liberação
de nitrogênio e fósforo
para o meio ambiente.

Junte-se à DSM para uma produção mais sustentável e lucrativa para todos.

Fonte: PeixeBR

DSM Nutritional Products
america-latina.dnp@dsm.com - www.dsm.com/animal-nutrition-health

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)

NUTRITION • HEALTH • SUSTAINABLE LIVING
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

AMAZONAS

QUESTÃO SANITÁRIA FOI O TEMA
PRINCIPAL DA PISCICULTURA NO
ESTADO, EM 2021

AMAZONAS

Pandemia e aumento nos preços dos insumos impactaram produção,
mas resultado se manteve estável.

1º

RIO PRETO DA EVA

2º

MANAUS

3º

MANACAPURU

4º

IRANDUBA

5º

ITACOATIARA

6º

PRESIDENTE FIGUEIREDO

7º

COARI

8º

ENVIRA

9º

CAREIRO

10º

HUMAITÁ

28.000 t

15.270 t

20.596 t

21.500 t

21.000 t

2018

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

0t

MUNICÍPIO

21.000 t

RANKING

QUEDA DE 2,3%
EM RELAÇÃO A 2020

0t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

2017

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

importação supere 40 mil toneladas por ano.
O estado é o destino de grande
parte da produção de Rondônia e
Roraima. Mesmo sendo um bom
mercado consumidor, a atividade
não se desenvolve no ritmo desejado para atender à demanda em
função de deficiências internas.
Amazonas é um dos que menos
acessam recursos do Plano Safra
para aquicultura, principalmente
em função da ausência de licenciamento ambiental.
Setor produtivo e governo necessitam urgentemente alinhar políticas
que efetivamente transformem a
atividade em um negócio econômico sustentável em todos os aspectos: social, ambiental e principalmente econômico.

27.500 t

A

pandemia prejudicou Amazonas nos últimos dois
anos, causando problemas
em termos de produção e resultados da piscicultura. Além disso, o
surto da doença de Haff (doença
da urina preta) influenciou negativamente o consumo, devido especialmente à pouca informação
sobre o tema. Os peixes nativos
foram diretamente atingidos.
A pandemia também envolveu o
desafio dos pequenos de permanecer ou sair da piscicultura. Com a
alta dos insumos, os custos de produção subiram significativamente.
Amazonas não é autossuficiente
em peixes de cultivo. A Secretaria
Estadual de Produção Rural explica que o estado ainda depende do
produto de fora. Estima-se que a

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

BAHIA

REDUÇÃO DA OFERTA DE
ALEVINOS COMPROMETE
RESULTADO DA PISCICULTURA,
QUE PODERIA SER MELHOR

BAHIA

Entre os maiores desafios da Bahia, está o licenciamento ambiental,
que merece atenção especial das autoridades.

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

C

27.500 t

30.460 t

28.600 t

30.270 t

31.250 t

2017

2018

2019

2020

2021

M

25.500 t

tal do estado. Essa lei foi aprimorada
com os Decretos 14.024 (2012),
15.682 (2014) e 18.218 (2018).
Além da regularização ambiental,
que é prioritária até porque há no
estado um grande contingente de
pequenos produtores, outro ponto
de atenção da piscicultura baiana envolve as unidades de processamento,
insuficientes para atendimento das
necessidades locais.
Licenciamento ambiental, falta de
recursos para investimento e custeio
associados à baixa industrialização
criam um tripé negativo de desenvolvimento da atividade, sendo que o
licenciamento ambiental é o gatilho
para as demais ações.
O potencial do estado é enorme,
tanto de águas continentais como
marinhas. A estruturação de um projeto de aquicultura marinha em andamento sinaliza uma nova realidade
para a piscicultura baiana.

2016

A

segunda metade de 2021 foi
marcada por queda atípica
da temperatura na Bahia,
comprometendo a capacidade de
produção de alevinos da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria
de Agricultura, Pecuária, Irrigação,
Pesca e Aquicultura da Bahia.
Para Marcelo Oliveira, presidente
da Bahia Pesca, 2022 promete ser
melhor devido à retomada das atividades e ao esperado aumento do consumo de peixes. “Em paralelo, o alto
preço das carnes também serve como
incentivo para a atividade”, diz.
A Bahia conta com estrutura de
apoio ao licenciamento ambiental das atividades aquícolas. A Lei
10.431, de 20 de dezembro de 2006,
instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do
Estado. Trata-se do principal instrumento de planejamento e execução
das políticas e da regulação ambien-

(S. agalactiae Ib; III e Ia)

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES
MUNICÍPIO

2º

BARREIRAS

3º

PAULO AFONSO

4º

CASA NOVA

5º

CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

6º

CANUDOS

7º

CARINHANHA

8º

VALENÇA

9º

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

10º

ALMADINA

(S. agalactiae Ib; III; Ia e S. iniae)

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

150 t

GLÓRIA

3.500 t

1º

(S. agalactiae Ib e S. iniae)

27.600 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 3,2%
EM RELAÇÃO A 2020

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

CEARÁ

MESMO COM DIFICULDADES,
PRODUÇÃO CEARENSE ENSAIA
RETOMADA EM 2021

CEARÁ

Tilápia é a espécie mais produzida, mas criação de pangasius foi
aprovada e pode se tornar uma oportunidade.

7.000 t

4.900 t

2.000 t

5.500 t

6.500 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

12.000 t

vendo, em futuro próximo, discutir
de forma mais ampla a Lei Estadual
da Aquicultura”.
O setor produtivo vem retomando
esforços para o planejamento de
ações a partir da Associação Cearense de Aquicultores (ACEAQ).
O foco está em esforços para a
atualização de normativas federais,
como as diferentes Resoluções do
CONAMA, portarias do IBAMA e Instruções Normativas do
MAPA, “as quais necessitam de
olhar mais técnico, que leve em
conta a pluralidade do país, suas
especificidades climáticas, econômicas e organizacionais”, ressalta o
engenheiro.
A tilápia é um produto consolidado no estado, fruto do trabalho
de produtores e sua interação com
outros atores da cadeia produtiva,
como representantes do “food service”, que apostaram na qualidade
e versatilidade. “Também já foram
realizados trabalhos pela ACEAQ
e Câmara Setorial da Tilápia, com
apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará
(ADECE) e Sebrae CE e de fornecedores de insumos, direcionados à
realização de levantamento da produção e do mercado, contribuindo
para a retomada.

2016

A

lém da escassez da água,
os produtores do Ceará
vivenciaram, em 2021, as
dificuldades relacionadas à pandemia, com impactos na comercialização e principalmente no aumento dos custos de produção devido à
alta nos preços dos insumos. Tais
fatos mantiveram os níveis de produção bem próximos do ano anterior.
“De forma tímida, as chuvas retornaram, porém ainda não foram
capazes de repor a acumulação de
água para níveis que proporcionem
segurança hídrica para o retorno
do cultivo de tilápia em tanques-rede em volumes expressivos de
produção”, explica o engenheiro de
pesca Antonio Albuquerque.
A partir da articulação do setor
produtivo junto ao estado, informa
Albuquerque, foi regulamentado
o cultivo de pangasius pela Lei Estadual 17.449, de abril de 2021, o
que possibilita investimentos no
cultivo da espécie, que só devem
aumentar após a consolidação dos
canais de comercialização. “Em
relação ao licenciamento ambiental, o setor produtivo acompanha
e propõe avanços na simplificação
em nível do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (COEMA), de-

CRESCIMENTO DE 18%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES
JAGUARIBARA

2º

GENERAL SAMPAIO

3º

ALTO SANTO

4º

TRAIRI

5º

ITAREMA

6º

ITAIÇABA

7º

ARACOIABA

8º

PARACURU

9º

GRANJA

10º

MIRAÍMA

0t

1º

0t

MUNICÍPIO

6.500 t

RANKING

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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DISTRITO FEDERAL

DF IMPLEMENTA MEDIDAS
PARA APOIAR PEQUENOS
PRODUTORES A AUMENTAR A
OFERTA DE PEIXES

DISTRITO FEDERAL

15% da demanda local são supridos por produção local. Retomada
da Câmara Setorial da Piscicultura é boa notícia.

1.500 t

1.500 t

1.500 t

2.060 t

2.050 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.620 t

nador do Programa de Piscicultura
da Emater-DF, Adalmyr Borges, o
DF possui cadeia bem estruturada
de processamento e distribuição
de pescado, mas o desafio é fazer o
pequeno acessar essa estrutura. E
esse é um dos principais objetivos
da C-AQUA DF.
O reinício das operações do Mercado do Peixe de Brasília, com a nova
administração da cooperativa Coopindaiá, também é uma conquista.
Além de possibilitar um novo canal
de processamento, o mercado auxilia na comercialização da produção
de pescado regional.
Mercado local é forte, gerando economia para outros estados. A produção não conseguiu se adequar
em um protocolo de competitividade que proporcione à piscicultura do Distrito Federal surfar nessa
grande oportunidade. Porém, as
possibilidades são reais.

2016

O

aumento da produção
utilizando eficientemente
recursos essenciais mereceu atenção especial no Distrito
Federal, em 2021. Porém, esse é
um desafio difícil de atingir a curto
prazo, tendo em vista a grande demanda regional e a baixa produção
local. Atualmente, a oferta responde por aproximadamente 15% do
consumo, considerando tanto o
DF como os municípios do entorno. Vários estados fornecem para a
região. Destaque para Rondônia,
Tocantins, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
Para equilibrar a relação oferta/
demanda, o Distrito Federal toma
medidas importantes, como a reativação da Câmara Setorial da
Piscicultura, agora denominada
Câmara Setorial da Aquicultura
(C-AQUA DF), após dois anos
sem operar. De acordo com coorde-

QUEDA DE 0,5%
EM RELAÇÃO A 2020

1.800 t

250 t

0t

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

Tilápia

Nativos

Outros*

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES
RANKING
1º

MUNICÍPIO
BRASÍLIA (DF)

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
O Distrito Federal é formado por Brasília e por 33 regiões administrativas (Águas Claras, Arniqueira, Brazlândia,
Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Fercal, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo
Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II,
Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, SCIA/Estrutural, SIA, Sobradinho, Sobradinho II, Sol Nascente e Pôr
do Sol, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires). O IBGE não fornece a produção de peixes de
cultivo individual de cada região administrativa.

100

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR
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ESPÍRITO SANTO

PISCICULTURA MAIS PRESENTE
EM TODO O ESTADO, MAS
AQUÉM DO SEU POTENCIAL.
LICENCIAMENTO É O GARGALO

ESPÍRITO SANTO

Sem visão estratégica, o estado investe no assistencialismo aos
pequenos. Este não é o caminho do desenvolvimento.

1º

LINHARES

2º

DOMINGOS MARTINS

3º

MARECHAL FLORIANO

4º

ALEGRE

5º

SANTA TERESA

6º

ÁGUA DOCE DO NORTE

7º

SANTA MARIA DE JETIBÁ

8º

ALFREDO CHAVES

9º

SANTA LEOPOLDINA

10º

SÃO DOMINGOS DO NORTE

12.000 t

13.190 t

14.230 t

18.532 t

18.700 t

2018

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

0t

MUNICÍPIO

700 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 0,9%
EM RELAÇÃO A 2020

18.000 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

2017

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

em termos de simplificação do
processo, o que representaria um
importante avanço. Afinal, produtor sem licença não tem acesso às
linhas de crédito.
O estado sofre o mesmo desvio de
rota da maioria dos estados emergentes na produção de peixes de
cultivo: falta de segurança jurídica
ambiental. Essa política não requer
recursos financeiros do estado e
pode mudar o cenário da atividade.
Afinal, quando se fala em Espírito
Santo vem à mente o seu melhor
prato da culinária: a moqueca capixaba. Basta atenção à piscicultura
para vir o desenvolvimento local.
O potencial existe.

10.800 t

O

centro produtivo da piscicultura capixaba está
localizado em Linhares.
Esse município coloca no mercado cerca de 150 toneladas por
mês, segundo o Incaper (Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural), porém
esse volume deve ser maior devido
à informalidade, provocada quase
sempre pela dificuldade de legalização ambiental.
Está aí, aliás, um desafio importante para a piscicultura capixaba
superar e obter o desenvolvimento
esperado. O potencial é bom, a localização do estado contribui para
a comercialização. Resta avançar

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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GOIÁS

NOVOS INVESTIMENTOS
RENOVAM PERSPECTIVA DA
ATIVIDADE NO ESTADO

Evoluir é potencializar
seus rendimentos.

GOIÁS

Localização estratégica, diversas áreas de produção e proximidade
com grãos favorecem. Questão ambiental está em suspenso.

2021

Alimento completo microextrusado produzido
com moagem ultra-fina, matérias-primas
funcionais de alta digestibilidade, com
tecnologia de referência mundial e nutrição de
precisão para o cultivo de peixes em fase inicial.

QUEDA DE 1,2%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

300 t

Maior valor
nutricional

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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WeaN
PRIME

29.700 t

30.062 t
2020

30.630 t

29.500 t
2019

2017

2018

33.000 t

34.000 t

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

9.200 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES
RANKING
MUNICÍPIO
1º
NIQUELÂNDIA
2º
GOUVELÂNDIA
3º
INACIOLÂNDIA
4º
ÁGUA FRIA DE GOIÁS
5º
LUZIÂNIA
6º
QUIRINÓPOLIS
7º
MORRINHOS
8º
CAVALCANTE
9º
PLANALTINA
10º
NOVA CRIXÁS

A marca que você já conhece com soluções
para camarão, agora também tem o melhor
para cultivo de peixe na fase inicial!

2016

mais positivas, especialmente em
relação a vários e importantes investimentos para o aumento da produção e processamento de peixes.
Goiás é uma potência na produção de peixes de cultivo. O estado
possui cadeia produtiva completa.
As regiões sudoeste e norte destacam-se pela produção de tilápia em
tanques-rede. O centro-oeste e sul
de Goiás também evoluem na atividade. A disponibilidade de água e
a oferta de grãos são componentes
relevantes.
Mesmo em um ano com altos e
baixos, em 2021 Goiás exportou
pela primeira vez para os Estados
Unidos e outros países, como Catar, China e Emirados Árabes, já
receberam peixes do estado.
A política tributária e o licenciamento ambiental continuam sendo
os principais inimigos da piscicultura goiana, estado cuja principal
economia é o agronegócio mas que
ainda não abriu os olhos para a piscicultura como matriz econômica
importante. Sobram discursos e
faltam ações.
Outro aspecto importante é a ausência de indústrias de processamento de peixes nas proximidades
dos principais centros produtores,
como o sudoeste goiano. Mesmo
essa região sendo um dos principais núcleos de produção de aves
e suínos do Brasil no sistema de
integração, tal modelo ainda não se
estabeleceu na tilapicultura.

20.200 t

A

piora da pandemia no primeiro semestre de 2021
gerou impacto negativo
na piscicultura goiana e, de modo
geral, a situação foi muito parecida
com a de 2020, com os pequenos
produtores enfrentando dificuldades para comercialização e elevação
dos custos.
Outra notícia negativa nesse período decorre da decisão do governo
do estado de anular as conquistas
em termos de regularização ambiental do estado, principalmente a
lei 20.040, de 2018. O estado preferiu implantar matriz de licenciamento ambiental desenvolvida em
um novo sistema, o Ipê.
Para Paulo Roberto Silveira Filho, vice-presidente da Comissão
de Aquicultura da Federação de
Agricultura e Pecuária de Goiás,
enquanto outros estados avançam
para desburocratizar o licenciamento ambiental, Goiás continua
recuando nesse campo. “Ainda não
vimos melhoria na cadeia produtiva. Pelo contrário, implantaram
um sistema com falhas e instável
que não contempla todas as tipologias de processo da piscicultura”.
A Associação Goiana de Piscicultura (AGP) aponta conquistas em
2021, como o retorno do crédito
outorgado de 5% para ICMS interestadual, que na prática reduziu o
tributo de 12% para 7%. A entidade
está otimista e entende que 2022 caminha para ser um ano com notícias

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

Potencializa
o desempenho
genético

Aumenta
a resistência
e imunidade

Leia o QR
Code ao lado
e acesse o
nosso site:
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

MARANHÃO

REDUÇÃO DE RENDA
IMPACTOU COMERCIALIZAÇÃO
E AVANÇO DA PRODUÇÃO

A Cipatex®, líder em
revestimentos sintéticos,
oferece uma linha
completa de soluções em
PVC para sistemas de
produção e cultivo de
peixes e camarões em
água doce e salgada.

MARANHÃO

Piscicultura perdeu ritmo de crescimento, porém ganha incentivos
tributários para voltar a crescer.

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

As geomembranas Cipageo® apresentam
grande resistência ao envelhecimento e às
intempéries para impermeabilização de
viveiros e tanques escavados ou
estruturados/circulares.

26.500 t

39.050 t

45.000 t

47.700 t

46.500 t

2017

2018

2019

2020

2021

Também oferecemos uma linha de
comedouros e bolsões de telas super
reforçadas e revestidas em PVC com
tratamento desenvolvido especiﬁcamente
para essa aplicação.
Entre em contato e saiba mais sobre as
possibilidades de aplicação das soluções
em PVC da Cipatex®.
TANQUE
CIRCULAR

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

MUNICÍPIO

2º

MATINHA

3º

SÃO JOÃO DOS PATOS

4º

BOM JARDIM

5º

VITORINO FREIRE

6º

BACABAL

7º

ZÉ DOCA

8º

SANTA INÊS

9º

ARARI

10º

TIMON

TANQUE
ESCAVADO

5.000 t

IGARAPÉ DO MEIO

37.000 t

1º

Tilápia

Nativos

Outros*

ACESSE O
CATÁLOGO
DIGITAL

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

FALE CONOSCO

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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COMEDOURO
E BOLSÃO
EM TELA

QUEDA DE 2,5%
EM RELAÇÃO A 2020

4.500 t

RANKING

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

24.150 t

“Para 2022, esperamos a manutenção desse incentivo fiscal para
aumentarmos gradativamente a
produção. Também temos como
objetivo a prospecção de empreendedores privados para investimento nos diversos elos da cadeia
produtiva, sobretudo na industrialização, e ampliar os serviços de
assistência técnica aos produtores”,
conclui Pereira.
Os produtores rurais incorporaram
a piscicultura como uma de suas atividades. Com isso, foram verificados
nos anos anteriores as maiores taxas
de crescimento em relação a outros
estados – especialmente em peixes
nativos. A diversidade de espécies
cultivadas também é um aspecto
positivo da atividade no Maranhão.
A ausência da industrialização dos
peixes de cultivo e o transporte sem
controle do órgão estadual de defesa agropecuária deixam o mercado
susceptível a problemas sanitários e
“boatos”, como ocorreu com o caso
da “urina preta”. São problemas a
ser enfrentados para consolidar o
estado como o maior produtor de
peixes de cultivo da região Nordeste e um dos maiores do país.

2016

A

comercialização de peixes
de cultivo sofreu os impactos da pandemia, em
2021. Aa produção também não
evoluiu em comparação a 2020.
“As vendas foram tímidas. Os produtores mantiveram durante o ano
todo os viveiros com peixes em
ponto de comercialização, mas não
conseguiram alavancar suas vendas.
Como consequência desse cenário,
a produção não aumentou, como
vinha ocorrendo nos últimos anos”,
informa Fernando Bergmann, superintendente de Desenvolvimento da Aquicultura, da Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Pesca do
Maranhão (SAGRIMA).
As espécies mais produzidas no estado em 2021 foram tambatinga,
tambaqui, curimatá, piau, matrinxã, tilápia e panga.
José de Ribamar Rodrigues Pereira, assessor especial da Secretaria
Adjunta de Aquicultura e Pesca
(SEAPAQ), aponta que “mesmo
com um ano de adversidades, tivemos boas notícias. Os produtores
sentiram os efeitos dos incentivos
fiscais do governo com o Decreto
36.650/2020”.

CIPATEX.COM.BR

(15) 99856-7930
ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

MATO GROSSO

SECA E CUSTOS FORAM OS
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A
ATIVIDADE, QUE NÃO CRESCEU

MATO GROSSO

Investimentos em 2022 projetam novo momento. Aos poucos, tilápia
ganha participação.

62.000 t

54.510 t

49.400 t

46.800 t

42.600 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

59.900 t

Um grande aliado é o licenciamento
ambiental. Duas leis e três decretos
regulamentam a produção no estado. Entre elas a Lei 8.464/2006 (Lei
da Piscicultura), que define e disciplina a piscicultura no Estado de
Mato Grosso, a Lei 10.669/2018,
que altera alguns dispositivos da lei
anterior, e os decretos 337/2019,
695/2020 e 697/2020, sendo que o
último regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no
âmbito da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMA).
A política de ICMS do estado, que
tributa o produtor de tilápia com
o “dobro” da tarifa do produtor
de peixe nativo, como tambaqui,
tambatinga e pintado, soa como
desestimulo à criação de tilápia. O
processo de industrialização é um
dos principais gargalos, mesmo o
estado tendo atualmente 24 estabelecimentos de processamento de
peixes ativos e dois inativos, com
serviços de inspeção de SIM, SIE
ou SIF. A localização desses estabelecimentos e suas especialidades
são entraves para o maior crescimento da atividade e, particularmente, da tilápia.
As questões relacionadas à pandemia, à seca e aos casos de “urina preta”
afetaram o desempenho de produção
e vendas da atividade em 2021.

2016

A

estiagem foi um dos
maiores gargalos de 2021
para a piscicultura mato-grossense, cenário muito semelhante ao de 2020, que dificultou
o avanço da atividade. Para Patricia D’Oliveira Marques, vice-presidente da AQUAMAT (Associação dos Aquicultores do Estado
do Mato Grosso), outro importante fator é o aumento dos custos
de produção, a partir da explosão
de preços da soja e do milho.
De acordo com o Instituto de
Defesa Agropecuária do Mato
Grosso (INDEA), o transporte de peixes com GTA em 2021
teve crescimento superior a 10%
em 2021. O estado tem 4.198
piscicultores ativos cadastrados
no órgão de defesa agropecuário
(INDEA), o que demonstra maior
responsabilidade do produtor em
relação à sanidade aquícola.
O Mato Grosso é um estado com
um grande potencial de produção,
sendo os peixes nativos os mais cultivados. A tilápia avança, porém
timidamente. As regiões sul e central do Mato Grosso concentram a
maior parte dos projetos de criação
intensiva. A infraestrutura de fábricas de rações está bem estabelecida.
No total, são onze unidades de alimentação para peixes.

QUEDA DE 10%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

2º

ALTO PARAGUAI

3º

SORRISO

4º

CAMPO VERDE

5º

CANARANA

6º

VÁRZEA GRANDE

7º

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

8º

CARLINDA

9º

JANGADA

10º

PARANAÍTA

400 t

1º

37.000 t

MUNICÍPIO

5.200 t

RANKING

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

MATO GROSSO DO SUL

PRODUÇÃO DO ESTADO
CRESCE, CAPITANEADA POR
GRANDES EMPRESAS

PRODUÇÃO POR ESTADO

MATO GROSSO DO SUL

MS tem planos audaciosos para aumento da piscicultura nos
próximos anos.

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

C

25.500 t

25.850 t

29.800 t

32.390 t

37.400 t

2017

2018

2019

2020

2021

M

24.150 t

Há muito trabalho a realizar. MS
estabeleceu uma meta audaciosa
de crescimento da produção para
2022. Para alcançar esse resultado,
é necessário equacionar alguns desafios e ampliar os investimentos em
várias frentes, inclusive capacitação.
Também está na pauta o processo
contínuo de reorganização da cadeia produtiva do pescado, com
parcerias e integração, aumentar a
utilização das usinas hidroelétricas e
estimular o consumo local.
As condições ambientais, a política
de incentivos às empresas, a logística
e a proximidade do mercado consumidor, associadas à segurança jurídica ambiental, continuam contribuído para a atração de investimentos
para a tilápia no estado.

2016

M

ato Grosso do Sul alcançou as principais
metas da piscicultura
propostas para 2021. O estado
mantém o status de maior exportador de tilápia do Brasil.
O resultado é fruto, em grande
parte, do Plano Estadual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva
da Piscicultura de Mato Grosso
do Sul (Pro-Peixe) implementado
em 2020.
A eficiência do piscicultor do estado é premiada, e incentivada, com
a concessão de incentivos financeiros. O Plano também executa e/
ou apoia projetos de fomento, pesquisa, defesa sanitária e assistência
técnica e extensão rural por meio de
instituições públicas e privadas.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1º

APARECIDA DO TABOADO

2º

SELVÍRIA

3º

MUNDO NOVO

4º

BRASILÂNDIA

5º

ITAPORÃ

6º

PARANAÍBA

7º

DOURADOS

8º

SIDROLÂNDIA

9º

PONTA PORÃ

10º

ANGÉLICA

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

150 t

MUNICÍPIO

2.800 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 15%
EM RELAÇÃO A 2020

34.450 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

MINAS GERAIS

METAS ALCANÇADAS NO ANO,
CAMINHAM OS PROJETOS
PARA FORTALECER A
ATIVIDADE NO ESTADO

PRODUÇÃO POR ESTADO

MINAS GERAIS

Falta de regularização ambiental ainda trava desenvolvimento da
piscicultura mineira, apesar da riqueza hídrica.

29.000 t

33.150 t

38.600 t

44.300 t

49.100 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

23.000 t

gens do lago de Três Marias, está
entre os maiores produtores de
tilápia do Brasil, acompanhada do
Triângulo Mineiro.
Ressaltem-se as ações do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária),
órgão de defesa agropecuária do
estado, que têm melhorado a segurança sanitária da atividade.
Também avança o levantamento
do uso de áreas solicitadas para
produção. Os empresários mineiros aguardam para breve o edital
do MAPA para oficializar as unidades produtivas e liberar as áreas
subutilizadas.
O cancelamento de parques aquícolas onerosos e não onerosos que
não estão em produção requer
ação urgente do MAPA para, com
isso, gerar mais oportunidades de
investimentos legais nos lagos das
hidrelétricas de domínio da União.
Sob a ótica do consumo, a importante presença de tilápia de outros
estados nos atacarejos mineiros demonstra a potencialidade do mercado interno.

2016

O

potencial da piscicultura
mineira é indiscutível,
devido à riqueza hídrica
do estado de mais de 5.000 Km² de
espelhos de água. Também se soma
o grande mercado consumidor, a
disponibilidade de insumos e a infraestrutura de assistência técnica
para apoiar os piscicultores. O estado dispõe de todas as condições
para estruturar uma cadeia produtiva forte, porém falta segurança jurídica ambiental para proporcionar
a todos os perfis de produtores a
legalização da atividade. Essa situação atualmente funciona como
âncora, que impede a atividade de
ganhar velocidade.
O projeto de regularização ambiental (4.431) tramita desde 2017, ou
seja, cinco anos, demonstrando que
apesar de todas essas oportunidades a atividade parece não ser prioritária para os deputados estaduais
e para o governo de Minas Gerais.
Em 2021, a produção avançou,
especialmente de tilápia. Morada
Nova de Minas, localizado às mar-

TECNOLOGIA
NUTRICIONAL
QUE ASSEGURA
RESULTADOS
SUPERIORES!

CRESCIMENTO DE 11%
EM RELAÇÃO A 2020

Mais produção por área

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

MORADA NOVA DE MINAS

2º

GUAPÉ

3º

ARAGUARI

4º

INDIANÓPOLIS

5º

ALFENAS

6º

TUPACIGUARA

7º

FELIXLÂNDIA

8º

CARMO DO RIO CLARO

9º

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

10º

PEDRINÓPOLIS

Rapidez no crescimento
Maior ganho de peso
600 t

1º

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

1.500 t

MUNICÍPIO

47.000 t

RANKING

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

site e acesse nossas redes sociais:

@presence_nutricaoanimal

/presencenutricaoanimal

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

PARÁ

AUSÊNCIA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS FAZ O ESTADO
PATINAR NA PISCICULTURA

PÓS-LARVAS de camarão e peixe bem
nutridas com aumento da sobrevivência
nas transferências e desafios

PARÁ

Modelo de negócio no Pará necessita ajustes para aproveitar o seu
potencial de águas.

PARAGOMINAS

2º

MARABÁ

3º

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

4º

URUARÁ

5º

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

6º

NOVO REPARTIMENTO

7º

ALTAMIRA

8º

XINGUARA

9º

TUCURUÍ

10º

ULIANÓPOLIS

23.720 t

25.500 t

25.400 t

24.800 t

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

Conheça nossas soluções :
100 t

1º

24.200 t

MUNICÍPIO

2018

2016
RANKING

QUEDA DE 2,3%
EM RELAÇÃO A 2020

500 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

20.000 t

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

19.080 t

ambiental, que impede o produtor de acessar crédito no sistema
financeiro além de perder atratividade para novos investimentos. A
presença de grandes plantas de processamento de peixes ainda não se
integrou ao sistema de cultivo para
oferecer produtos com segurança
sanitária para a população.
É preciso que o setor e os órgãos
governamentais mergulhem nesse
rio de oportunidades, com sustentabilidade, com equilíbrio no ambiental, social e econômico.

2017

S

ão vários os fatores favoráveis
do Pará para a piscicultura.
Destaque para condições
climáticas, recursos hídricos, topografia, insumos e principalmente
o fato de ser um dos maiores mercados de consumo de pescado do
Brasil. Porém, até o momento esses
pontos positivos não conseguiram
alavancar a atividade nem em volume suficiente para atender à demanda de mercado interno.
Uma das principais causas dessa
situação é a insegurança jurídica

E também nossa nova linha para criadores
de peixe panga (pangasius).
Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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ENTRE EM CONTATO
PARA SABER MAIS SOBRE
NOSSOS PRODUTOS

0800 203 4000
83 3434 400 0
sac@guaraves.com.br
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

PARAÍBA

CICLO DE CHUVAS FOI MENOR,
RESTRINGINDO PRODUÇÃO.
QUESTÃO AMBIENTAL AINDA É
DESAFIO A SER VENCIDO

PARAÍBA

Produção mantém-se estável já por quatro anos. Diversificação de
tilápia e peixes nativos avança.

BANANEIRAS

2º

MARI

3º

RIACHÃO DO POÇO

4º

SÃO MIGUEL DE TAIPU

5º

BORBOREMA

6º

CAAPORÃ

7º

COREMAS

8º

CAPIM

9º

MOGEIRO

10º

ARAÇAGI

2.930 t

3.100 t

3.165 t

3.000 t

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

265 t

1º

35 t

MUNICÍPIO

2018

2016
RANKING

QUEDA DE 5%
EM RELAÇÃO A 2020

2.700 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

3.000 t

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.500 t

Secretaria de Desenvolvimento
da Agropecuária e da Pesca (SEDAP) da Paraíba.
Além da tilápia, a produção paraibana avança com tambaqui,
tambatinga e carpa.
Em 2022, o principal objetivo é
o aproveitamento racional das
águas de transposição do rio São
Francisco para impulsionar a atividade no estado.
A questão ambiental é um importante desafio nesse processo. A
falta de legislação trava o fornecimento de crédito, exigindo atuação mais próxima do governo.

2017

A

Paraíba produziu 3.000
toneladas de peixes de cultivo em 2021, sendo que
90% são tilápia. Além disso, o estado produziu 5,2 milhões de alevinos, com aumento superior a 100%
em comparação ao ano anterior.
“A pandemia da Covid-19 manteve-se como um dos maiores desafios no ano. Também tivemos
imprevistos em relação ao clima.
Regiões importantes, como Curimataú, Sabugi e Cariri, sofreram
com escassez de água, por conta
da falta de chuvas”, informa Celso
Duarte, engenheiro de pesca da

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

AÇO

PARANÁ

PRODUÇÃO REDUZ RITMO
DE CRESCIMENTO, MAS
ATIVIDADE ATRAI CADA VEZ
MAIS INVESTIMENTOS

PARANÁ

A MELHOR OPÇÃO PARA
TENQUE REDE NA PSICULTURA

Modelo cooperativista é o propulsor da piscicultura paranaense, que
movimenta R$ 1 bi por ano.

MUNICÍPIO

1º

NOVA AURORA

2º

TOLEDO

3º

PALOTINA

4º

ASSIS CHATEAUBRIAND

5º

MARIPÁ

6º

TUPÃSSI

7º

CAFELÂNDIA

8º

NOVA SANTA ROSA

9º

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

10º

TERRA ROXA

112.000 t

129.900 t

154.200 t

172.000 t

188.000 t

2017

2018

2019

2020

2021

93.600 t

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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A cadeia produtiva de piscicultura está
em franco crescimento no Brasil com
aumentos expressivos de 123% nos
últimos dez anos, sendo fonte de
geração de renda para cerca de um
milhão de empregos diretos e
indiretos.
Segundo o anuário 2021 da PEIXE BR,
em vinte anos, o Brasil será o maior
produtor de peixe de cultivo do mundo
e as soluções tecnológicas precisam
acompanhar essa realidade de forma
consistente e constante afim
de criar inovações para a acelerar esse processo
no setor aquícola brasileiro, tornando esta meta,
realidade.
Uma das soluções mais inteligentes para o cultivo, sem
dúvidas, são os tanques redes em aço inoxidável.
Suas qualidades são inúmeras:
- Em locais onde há muita incidência de mexilhãodourado, pois os moluscos tem dificuldade de se
prenderem no inox;
- Têm alta resistência à corrosão e à oxidação atmosférica;
- Podem ser produzidas de acordo com a demanda;
- Própria para Tilápia, Pacus, Piaussus, Tambaquis e outros

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

2.200 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 9,3%
EM RELAÇÃO A 2020

3.800 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

Segundo o DERAL, a piscicultura
movimenta cerca de R$ 1 bilhão
por ano no Paraná. Devido à escala de produção e à capacidade de
processamento, a tilápia é destinada a vários estados. Em 2021, foi
intensificado projeto de exportação de tilápia, que deve crescer nos
próximos anos.
A região Oeste do estado concentra cerca de 70% da produção, que
superou 180 mil toneladas no ano
passado, mantendo larga liderança
entre os estados. Além do cooperativismo, que investe fortemente
na atividade, destaca-se a legislação
ambiental, que agiliza e desburocratiza o processo.
A receita de sucesso: poucos ingredientes, legislação ambiental simplificada e ágil e os pequenos produtores no sistema de integração,
seja cooperativa ou agroindústria.

182.000 t

A

pressão sobre a renda da
população e o aumento dos
custos de produção influenciaram o consumo de tilápia, contribuindo para ligeira desaceleração da
oferta, em 2021. Mesmo assim, a piscicultura no Paraná avançou 9,3%.
O resultado positivo deveu-se,
mais uma vez, ao consistente investimento das cooperativas tanto em
infraestrutura de cultivo quando
de processamento. Outro destaque
foi o aumento do portfólio de alimentos porcionados semiprontos
ou prontos para consumo.
“Nossa expectativa é que, agora
em 2022, o estado retome o ritmo
de crescimento, consolidando-se
ainda mais como o maior produtor de peixes de cultivo do Brasil”,
diz Edmar Gervásio, especialista
de mercado do Departamento de
Economia Rural (DERAL).

INOXIDÁVEL

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

Para todo aquele que faz parte desta evolução, é preciso
pensar nos investimentos necessários para melhorar a
cadeia produtiva, apostando em um custo / benefício que
trará ganhos imediatos e à longo prazo para o cultivo,
além de melhorar a qualidade dos produtos.
Pensando em fabricar tanques redes lembre-se sempre
de exigir aço inoxidável com procedência.
Por este motivo, a SUPERFINE é líder e conta uma história
de 26 anos no segmento produzindo as melhores ligas
de aço inoxidável que comprovam a sua tradição.
MAIS QUALIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA para
suas criações.

leonardo@superfine.com.br

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

+55 19 99181-4549

Fundada em 1995 a SUPERFINE está
sediada na cidade de Santa Bárbara
D'Oeste/SP em uma área Fabril de 6.000
m²., Possuímos como ponto estratégico
nosso escritório em São Paulo, no bairro da
Mooca, onde fica a base do nosso
departamento comercial.
Contamos com um sistema de trabalho
100% informatizado para elaboração de
orçamentos, suprimentos e controle de
serviços.
Temos nossos colaboradores como nossa
maior ferramenta. Contamos com uma
equipe
especializada
que
busca
continuamente
o
aprimoramento
tecnológico, tendo sempre como meta a
alta
qualidade
dos
produtos
e
atendimento, pois acreditamos que cliente
consolidado é cliente satisfeito.
A SUPERFINE trabalha com fundamentais
compromissos baseados na ética e nos
negócios.

Os aços SUPERFINE são destinados a
diversos segmentos e setores.
Trefilamos arame para diversos segmentos
de mercado, possuímos tecnologia para
atender inúmeras especificações que vão
desde aplicações ao setor ortodôntico,
automobilístico, construção, piscicultura,
dentre outros.
Trabalhamos com ligas e bitolas especiais,
conforme a necessidade de cada cliente e
seu segmento.
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

PERNAMBUCO

ATIVIDADE SUPERA
ADVERSIDADES E PRODUÇÃO
CRESCE ACIMA DO ESPERADO

PERNAMBUCO

Processo é favorável aos grandes produtores, em detrimento de
pequenos e médios, que enfrentam maiores problemas.

PETROLÂNDIA

2º

JATOBÁ

3º

ITACURUBA

4º

LAGOA DO OURO

5º

BELÉM DO SÃO FRANCISCO

6º

QUIPAPÁ

7º

CANHOTINHO

8º

AMARAJI

9º

CATENDE

10º

BOM CONSELHO

23.470 t

25.500 t

27.275 t

31.930 t

2019

2020

2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

60 t

1º

70 t

MUNICÍPIO

2018

2016
RANKING

CRESCIMENTO DE 17%
EM RELAÇÃO A 2020

31.800 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

17.000 t

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

12.000 t

Isso se reflexe principalmente
nos menores produtores”, explica
João Paulo Viana de Lima, Supervisor de Pesca e Aquicultura/
DEAT, do Instituto Agronômico
de Pernambuco.
Um dos gargalos está relacionado
à infraestrutura da cadeia produtiva, que não avançou como esperado. Estruturar a industrialização e a distribuição para o varejo
é prioridade para o desenvolvimento da atividade no estado. Há
demanda para crescer.

2017

A

piscicultura de Pernambuco deu salto de 17%
em relação ao ano anterior, sinalizando importante retomada produtiva. Em contrapartida, caiu o número de produtores,
tendo em vista que o estado passa
por processo de concentração: os
grandes ampliam seu espaço e pequenos e médios enfrentam mais
problemas para ficar na atividade.
“A demanda é menor que a oferta,
devido principalmente à perda do
poder de compra da população.

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

PIAUÍ

PISCICULTURA PIAUIENSE
SOFRE REFLEXO DA PANDEMIA
E DAS FAKE NEWS, MAS CRESCE

PIAUÍ

Há 40 anos levando
nutrição animal
de qualidade para o campo.

Atividade projeta crescimento mais consistente este ano, devido a
ações voltadas à organização da cadeia produtiva.

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

C

18.000 t

19.310 t

19.890 t

20.250 t

22.100 t

2017

2018

2019

2020

2021

M

17.000 t

Além disso, foram realizados 11
eventos de degustação “Tambaqui
na brasa”, em municípios estratégicos, para incentivar o consumo de
peixes. Essa ação foi realizada pela
Câmara Estadual de Piscicultura em
parceria com órgãos estaduais, federais e municipais.
“Esperamos que essas ações representem o retorno gradual das vendas. Precisamos evoluir bastante na
organização dos produtores, mas
estamos caminhando para o desenvolvimento dessa atividade importante”, comenta Luciano Sousa
de Brito, diretor da Secretaria de
Desenvolvimento Rural e da Coordenação de Aquicultura e Pesca do
Piauí.
A cessão de áreas aquícolas na UHE
Boa Esperança traz a tão sonhada
regularização após anos de trâmite
processual, proporcionando ao produtor acessar crédito, melhorar e
expandir sua atividade. O resultado
virá em breve.

2016

A piscicultura é uma atividade econômica importante para o Piauí,
que possui 12 regiões ligadas à
atividade. Porém, o setor sentiu as
dificuldades geradas pela pandemia
da Covid-19. Mesmo assim, cresceu perto de 10% no ano. Dois aspectos ligados à pandemia impactaram a atividade. Primeiro: a alta
nos insumos, principalmente da
ração, que limitou o investimento
na produção. Segundo: a diminuição do poder de compra dos consumidores, que diminuiu a demanda
por peixes de cultivo.
Contribuiu a exportação para Ceará, Bahia e Maranhão para proporcionar crescimento consistente
da atividade.
Outra ação prejudicou a piscicultura piauiense em 2021: as chamadas “fake news”. A divulgação
de notícias e vídeos associando a
doença de haff ao consumo de peixes represaram as vendas durante
alguns meses.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

2º

NAZÁRIA

3º

JOSÉ DE FREITAS

4º

TERESINA

5º

UNIÃO

6º

BENEDITINOS

7º

PALMEIRAIS

8º

PARNAÍBA

9º

PIRACURUCA

10º

BATALHA

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

4.000 t

GUADALUPE

8.500 t

1º

• Empresa 100% brasileira
• 7 Unidades Produtivas

MUNICÍPIO

9.600 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 9%
EM RELAÇÃO A 2020

Tilápia

Nativos

Outros*

• 6 Centros de Distribuição

Premixes | Núcleos | Aditivos | Ingredientes

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)

Entre em contato conosco:
122

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

0800 031 5959 | (31) 3448-5000

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

www.vaccinar.com.br
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

RIO DE JANEIRO

GRUPO DE TRABALHO FOCADO
NA PISCICULTURA PLANEJA
AÇÕES PARA IMPULSIONAR A
ATIVIDADE NO ESTADO

VACINAÇÃO PRECISA DE TILÁPIAS
VACINA • MEDE • CONTA • CLASSIFICA

RIO DE JANEIRO

Importante consumidor, o Rio de Janeiro quer se tornar também um
grande produtor nos próximos anos.

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

O

4.800 t

4.580 t

4.700 t

3.340 t

3.455 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

CRESCIMENTO DE 3%
EM RELAÇÃO A 2020

COM A

A VACINAÇÃO DAS TILÁPIAS É PRECISA E VOCÊ TAMBÉM TEM:

MUNICÍPIO

2º

BOM JESUS DO ITABAPOANA

3º

GUAPIMIRIM

4º

MAGÉ

5º

SÃO FIDÉLIS

6º

CACHOEIRAS DE MACACU

7º

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

8º

CONCEIÇÃO DE MACABU

9º

PARAÍBA DO SUL

10º

ITAOCARA

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

ALTO DESEMPENHO E SEGURANÇA:
8.500 peixes/hora e sem estresse aos animais

GESTÃO DE BANCO DE DADOS:
aferição, análise, monitoramento e
classificação de dados em altíssimo nível
160 t

CAMPOS DOS GOYTACAZES

95 t

1º

3.200 t

RANKING

N OV

4.630 t

expansão da atividade no estado
também passa pelo aumento de
unidades de processamento, complementa Rodrigues.
Além de resultados mais expressivos do Grupo de Trabalho com o
INEA, o diretor do FIPERJ cita
importantes ações para fortalecer
a piscicultura no Rio de Janeiro,
como parcerias com 34 municípios, firmadas no segundo semestre
do ano passado. “Essa conjugação
de esforços com produtores, equipe técnica e outros entes públicos,
nos fazem ver 2022 com muita esperança para a piscicultura do Rio
de Janeiro’’, conclui.
O estado é um grande consumidor
de peixes de cultivo, adquirindo
tilápia das regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, mas ainda não encontrou o caminho da produção.
Momento importante para analisar e enxergar a atividade além dos
muros das pesquisas.

2016

2

021 marcou um período de
expansão e interesse crescente de investidores de médio
e de grande portes nas atividades
aquícolas do Rio de Janeiro. Em
grande parte, esse movimento deve-se à retomada das atividades a
campo da Fundação Instituto de
Pesca do Estado do Rio de Janeiro
(FIPERJ), vinculado à Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento (SEAPPA).
O estado avançou em gestão ambiental, com a formação do Grupo
de Trabalho Interinstitucional da
FIPERJ com o Instituto Estadual
do Ambiente (INEA), para atuar
nos principais pontos de conflitos
entre os aquicultores e as legislações vigentes.
Entre os desafios, Jandyr de Almeida Rodrigues, Diretor de Pesquisa
e Produção da FIPERJ, destaca
a elevação dos custos de produção, com destaque para a ração. A

Tilápia

Nativos

Outros*

MELHORIA DO POTENCIAL PRODUTIVO:
peixes classificados em 3 tamanhos

BIOSSEGURANÇA REFORÇADA:
autolimpeza entre as aplicações

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)

SAC: 0800 011 19 19 | adm-sac@zoetis.com
instagram @zoetisbr | facebook /zoetisbrasil
Copyright® Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados.
Material produzido em janeiro/22. #MM-17465
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

RIO GRANDE DO NORTE

PRODUTORES AGUARDAM
APROVAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA FORTALECER
ATIVIDADE

RIO GRANDE DO NORTE

Legislação torna-se necessária para promover o desenvolvimento
sustentável da aquicultura no estado.

MUNICÍPIO

1º

NÍSIA FLORESTA

2º

TIBAU DO SUL

3º

SENADOR GEORGINO AVELINO

4º

LAGOA DE PEDRAS

5º

SÃO JOÃO DO SABUGI

6º

CANGUARETAMA

7º

CARAÚBAS

8º

ITAÚ

9º

UPANEMA

10º

SERRA NEGRA DO NORTE

2.300 t

2.410 t

3.200 t

3.280 t

3.570 t

2017

2018

2019

2020

2021

2.500 t

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

1.700 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 8,8%
EM RELAÇÃO A 2020

70 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

Outra expectativa para 2022, afirma o secretário, é a concessão do
Terminal Pesqueiro Público de
Natal, incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND)
do governo federal ainda em 2021.
"Infelizmente, houve atraso no
edital. Entregamos a obra em excelente estado de conservação. Somos um dos poucos terminais com
licenciamento ambiental que, além
de caro, é bem burocrático", diz. A
expectativa é concluir o processo
no primeiro semestre e, na segunda
metade deste ano, iniciar a operação.
A aprovação da legislação que permite a criação de panga no estado é
um grande avanço. Agora é aguardar que se transforme em realidade
e que avance, principalmente, a regularização ambiental dos pequenos produtores.

1.800 t

O

s piscicultores do Rio
Grande do Norte estão na
expectativa pela aprovação da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e
da Aquicultura do Rio Grande do
Norte (PEDESPA /RN) e o Sistema Estadual da Pesca e da Aquicultura do Rio Grande do Norte
(SISEPA/RN).
Numa longa fila para votação na
Assembleia Legislativa, os projetos
visam promover o desenvolvimento sustentável das atividades de pesca e de aquicultura do estado, além
de apoiar produtores, ampliando
o espaço da atividade. Segundo o
titular da Secretaria de Estado da
Agricultura, da Pecuária e da Pesca,
Guilherme Saldanha, a aprovação
dos projetos é essencial para o desenvolvimento de todo o potencial
do setor.

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

RIO GRANDE DO SUL

PISCICULTURA INVESTE
PARA RECUPERAR O TEMPO
PERDIDO

RIO GRANDE DO SUL

Regulamentação da lei é uma grande aposta para alavancar a
produção no Rio Grande do Sul nos próximos anos.

22.000 t

23.000 t

25.000 t

26.102 t

27.700 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

20.000 t

que têm condições de renovação de
água", explica João Alfredo Sampaio.
Segundo a Emater RS, o estado conta com 29.979 produtores com área
total de 11.413,62 hectares.
O Rio Grande do Sul é rico de oportunidades para a piscicultura e, em
especial, para tilapicultura, porém
a legislação ambiental – apesar do
suposto avanço trazido pela lei estadual 15.647 de junho de 2021 –,
transferiu para o Conselho Estadual
de Meio Ambiente a responsabilidade para decidir os principais pontos:
exatamente aqueles que trazem insegurança jurídica.
O setor produtivo tem pequena representatividade nesse conselho, o
que mantém a atividade em um nível
de incerteza, freando a atração de investimentos. Com isso, o estado continua consumindo peixes advindos
de outros estados.
O melhor resultado desta ação foi
a mobilização do setor e a criação
da Tilápia RS, que em curto período de tempo já realizou ações
significativas para retornar o protagonismo do estado na produção
de peixes de cultivo. Afinal, sem
segurança jurídica ambiental para
o produtor, não há atividade forte,
apesar do seu potencial.

2016

A

Lei nº 15.647 – aprovada
em junho de 2021 – institui a Política Estadual de
Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura no estado, informa João
Alfredo de Oliveira Sampaio, Assistente Técnico Estadual do Emater
RS. “Agora, está em processo de regulamentação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente", afirma.
Durante o ano, um grupo não-governamental foi formado para a discussão da produção da piscicultura
no estado. Segundo Sampaio, "toda
a cadeia produtiva está auxiliando
na evolução da produção intensiva".
A produção de tilápia é destaque no
estado, seguida pelas carpas (capim,
cabeça grande e húngara).
Outra luta dos produtores gaúchos é
a liberação para a produção de tilápia
na bacia do Rio Uruguai, atividade
que permaneceu proibida por mais
de 15 anos. Em 2019, parecer do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) autorizou a retomada da
produção, porém foi novamente
paralisada em função de impasses
legais. A estiagem, que voltou a castigar o estado no final do ano passado, também está sendo considerada.
“Teremos de filtrar os produtores

CRESCIMENTO DE 6%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

1º

AJURICABA

2º

DERRUBADAS

3º

SANTA ROSA

4º

GUAPORÉ

5º

TENENTE PORTELA

6º

TUCUNDUVA

7º

TRÊS DE MAIO

8º

CHAPADA

9º

PANAMBI

10º

DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

Tilápia

Nativos

18.000 t

MUNICÍPIO

1.500 t

RANKING

8.200 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente

Há 12 anos nutrindo conﬁança.
www.raguife.com.br

/raguife

@raguife

Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)

128

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022

129

PRODUÇÃO POR ESTADOS

RONDÔNIA

CUSTOS IMPACTAM
CRESCIMENTO DA
PISCICULTURA NO ESTADO

RONDÔNIA

Desafios principais estão ligados à regularização ambiental e à
industrialização.

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

77.000 t

72.800 t

68.800 t

65.500 t

59.600 t

2017

2018

2019

2020

2021

74.750 t

QUEDA DE 9%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

1º

ARIQUEMES

2º

CUJUBIM

3º

MIRANTE DA SERRA

4º

RIO CRESPO

5º

MACHADINHO D'OESTE

6º

CACAULÂNDIA

7º

MONTE NEGRO

8º

OURO PRETO DO OESTE

9º

PORTO VELHO

10º

THEOBROMA

0t

MUNICÍPIO

59.600 t

RANKING

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

econômicos, sem perder de vista a
necessidade de preservação dos recursos utilizados. Também temos
de acelerar a implantação de mecanismos mais rápidos e eficientes
de regularização ambiental, como,
por exemplo, sistemas de licenciamento em plataformas digitais”,
pontua Mirtes.
O licenciamento ambiental e o financiamento dos produtores com
linhas de crédito do Banco da
Amazônia foram as principais políticas de Rondônia em anos anteriores para se transformar no maior
produtor de peixes nativos do Brasil. Porém, a burocracia voltou a ser
um gargalo, principalmente com a
nova lei 5.280/2022, que exige a
solicitação de EIA RIMA até para
pisciculturas de pequeno porte,
dentre outras exigências.
A industrialização da produção do
estado e a retomada da segurança
jurídica ambiental com mudanças
na lei atual podem proporcionar a
retomada de crescimento e aproveitamento do grande investimento feito em mais de 16.000 hectares
de lâmina d’agua. Porém, o setor
produtivo tem de tomar as rédeas
do desenvolvimento.

0t

O

s reflexos da pandemia
para a piscicultura rondoniense representaram
forte oscilação de preços da ração
e insumos em 2021, mas, explica
Maria Mirtes de Lima Pinheiro,
gerente de Desenvolvimento de
Aquicultura e Pesca na Seagri, esses
tópicos caminham para a estabilidade. Diante desse cenário, o setor
precisou investir em ações de comunicação, promovendo eventos,
como a Festival Nacional do Tambaqui da Amazônia, realizado de
forma simultânea nas 26 capitais
brasileiras e no Distrito Federal.
O tambaqui é símbolo da piscicultura rondoniense e, para a especialista, ações como essa incentivam
os negócios entre Rondônia e outros estados. Além disso, contribui
diretamente para o que hoje é um
dos grandes desafios da atividade
em todo o país: melhorar o consumo per capita de peixes de cultivo.
No entanto, para a piscicultura
de RO ganhar força e estabilidade
muito ainda precisa ser feito em
termos da Lei Aquícola. “Hoje,
nossos desafios começam pela atualização da lei aquícola, que precisa convergir com os interesses

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

RORAIMA

MANTER O CRESCIMENTO,
MESMO QUE PEQUENO, É A
REGRA NA PISCICULTURA
RORAIMENSE

RORAIMA

Estado incluiu mais 450 hectares de lâminas d´água em 2021.
Produção também avançou.

16.000 t

17.100 t

18.400 t

17.500 t

18.300 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

14.700 t

mento, o processo ainda precisa de
melhorias para se tornar mais rápido e eficaz. Em 2021, um projeto
de lei para regulamentar a atividade
foi enviado à Secretaria Estadual de
Meio Ambiente, mas ainda não seguiu para a Assembleia Legislativa
para votação. A aprovação do projeto é uma das grandes expectativas
para 2022.
A piscicultura em Roraima é beneficiada pela alta incidência de luz
e sua amplitude térmica, proporcionando temperatura confortável
para peixes tropicais, como tambaqui, espécie líder de cultivo no
estado.
A falta de regularização ambiental das pisciculturas impede que
os pequenos e médios produtores
invistam na atividade, pois para
ter crédito é preciso licenciamento
ambiental. A necessidade de industrialização, com serviço de inspeção, faz-se necessária para garantir
a segurança alimentar dos consumidores e almejar a médio e longo
prazos mercados fora do Brasil.

2016

M

arlon Cristiano Buss,
secretário Adjunto de
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SEAPA), explica
que apesar de 2021 não ter apresentando grandes conquistas, a atividade manteve o seu ritmo. A produção do estado atende à demanda
interna e o excedente é enviado
para Amazonas.
“Em área, calculamos expansão de
450 hectares de lâminas d’água.
Já em produção, crescemos cerca
de 800 toneladas. Manter o crescimento, mesmo que pequeno,
diante do desafio de vencer os custos elevados de produção é sempre
uma boa notícia para o setor”, pontua o secretário.
Um obstáculo de ordem sanitária
(Doença de Haff ) comprometeu a
comercialização dos peixes no estado, apesar de nenhum caso ter sido
identificado. O prejuízo foi sentido
no bolso dos comerciantes. “
Na questão ambiental, os produtores roraimenses precisam aguardar
definições. Quanto ao licencia-

CRESCIMENTO DE 4,5%
EM RELAÇÃO A 2020

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

AMAJARI

2º

ALTO ALEGRE

3º

CANTÁ

4º

BOA VISTA

5º

MUCAJAÍ

6º

CARACARAÍ

7º

BONFIM

8º

CAROEBE

9º

RORAINÓPOLIS

10º

IRACEMA

0t

1º

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

18.300 t

MUNICÍPIO

0t

RANKING

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

SANTA CATARINA

AVANÇO NO PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
ANIMA PRODUTORES

SANTA CATARINA

Atividade deseja mais segurança jurídica para crescimento e acesso
ao crédito. Resultado de 2021 é positivo.

AcquaPAC

44.500 t

44.500 t

50.200 t

51.700 t

53.600 t

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

38.830 t

A avanço também ocorre na produção. Santa Catarina teve aumento de 3,68%, com destaque
para tilápia, carpa comum e carpa
capim. No total, a piscicultura
movimentou mais de R$ 378 milhões em 2021. "Um dos principais desafios do ano envolve a
elevação dos preços dos insumos,
principalmente rações e energia
elétrica, os quais impactaram fortemente no custo de produção",
afirma Winckler.
Para 2022, o gerente de Pesca e
Aquicultura informa que o estado
avalia a implantação do Licenciamento Ambiental por Compromisso (LAC) para áreas alagadas
de até 2 hectares. "O LAC possibilita que o solicitante encaminhe
pela internet a documentação exigida para a avaliação ambiental. O
aceite e confiabilidade na responsabilidade técnica apresentada pelo
empreendedor possibilitam a emissão automática da autorização",
explica. O licenciamento viabiliza
“o acesso dos piscicultores aos
programas de crédito, melhoria na
estrutura de produção e qualidade
dos insumos, o que contribui para
melhorar a produtividade e, consequentemente, a produção”.

2016

2

021 foi de avanços e conquistas no âmbito das regularizações ambientais para a piscicultura de Santa Catarina. No final
do ano entrou em vigor o Termo
de Cooperação entre Instituto do
Meio Ambiente de Santa Catarina
(IMA) e Associação Catarinense
de Aquicultura (ACAQ), que estipula prazo de 24 meses, a partir de
10 de novembro de 2021, para que
os piscicultores catarinenses em
operação busquem a regularização
ambiental junto ao IMA sem risco
de infração.
"O licenciamento ambiental traz
segurança por identificar onde estão as pisciculturas e suas características, além de instituir controles
e programas ambientais efetivos
obrigatórios. Propriedades regularizadas podem acessar linhas de crédito e benefícios estaduais", destaca
o gerente de Pesca e Aquicultura da
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento
Rural, Sérgio Winckler da Costa.
"Estão sendo realizadas oficinas
para integração entre as instituições
envolvidas diretamente no processo
e os piscicultores, para nivelar entendimentos e procedimentos do
licenciamento", informa.

acqua@mcassab.com.br
11 96847-4432
www.mcassab.com.br
Mcassab Nutrição e Saúde Animal

CRESCIMENTO DE 3,6%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

RIO FORTUNA

2º

ARMAZÉM

3º

SÃO MARTINHO

4º

JOINVILLE

5º

BRAÇO DO NORTE

6º

AGROLÂNDIA

7º

GUARAMIRIM

8º

GRÃO-PARÁ

9º

BLUMENAU

10º

TIMBÓ

8.700 t

1º

3.200 t

MUNICÍPIO

41.700 t

RANKING

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

SÃO PAULO

PISCICULTURA PAULISTA
ENCONTRA CAMINHO NA
VERTICALIZAÇÃO

SÃO PAULO

Médios produtores são atraídos por esse modelo, que proporciona
resultados positivos.

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

69.500 t

73.200 t

69.800 t

74.600 t

81.640 t

2017

2018

2019

2020

2021

CRESCIMENTO DE 9,4%
EM RELAÇÃO A 2020

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

SANTA FÉ DO SUL

2º

RIFAINA

3º

SANTA CLARA D'OESTE

4º

SUD MENNUCCI

5º

ZACARIAS

6º

JUQUIÁ

7º

FARTURA

8º

PANORAMA

9º

RUBINÉIA

10º

CACONDE

700 t

1º

4.800 t

MUNICÍPIO

76.140 t

RANKING

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

65.400 t

indiscutivelmente foi destaque a
elevação dos custos de insumos
para alimentação. “Considerando
o aumento das despesas, houve impacto na eficiência produtiva, além
dos preços estáveis dos peixes ao
produtor, o que representou certo
desestímulo aos pequenos”, destaca
o Instituto de Pesca. Outro desafio
foi a crise hídrica, que atingiu principalmente os piscicultores de tanques-rede no Rio Paraná.
Os obstáculos pontuais não tiram o
ânimo da piscicultura paulista, que
destaca a perspectiva de crescimento
e tendência de verticalização da atividade. Para isso, há sinalização de
grandes investimentos na criação de
tilápia em tanques-rede.
O Estado de São Paulo continua
sendo um dos melhores mercados
para peixes de cultivo no Brasil e com
muitas oportunidades, principalmente nos lagos das hidrelétricas, seja
de domínio da União ou do estado.
A falta de clareza e celeridade do órgão ambiental estadual tem impactado a taxa de crescimento da atividade
e, diretamente, o acesso dos produtores a crédito para investimentos e
custeio. Ajustes são necessários.

2016

O

Centro de Pesquisa do
Instituto de Pesca informa
que a produção de peixes
de cultivo cresceu 9,4% em 2021 em
relação ao ano anterior. Destaque à
tilápia, especialmente nos clusters
de Santa Fé do Sul, Ilha Solteira, Rio
Grande, Médio e pontal do Rio Paranapanema, as principais regiões
produtoras do estado devido à disponibilidade à qualidade da água, além
de clima favorável. A truticultura
também mostrou evolução no Vale
do Paraíba.
O Instituto de Pesca assinala a crescente profissionalização, especialmente dos médios produtores, o que
possibilita melhor gestão da produção e planejamento para a verticalização do negócio, caminho trilhado
pelos grandes produtores de tilápia.
Apesar de ser um dos maiores produtores de peixes de cultivo do Brasil, São Paulo não é autossuficiente
devido à alta densidade populacional. Para atender à demanda interna, os grupos varejistas importam
principalmente de Santa Catarina,
Paraná e Mato Grosso do Sul.
Entre os desafios para o contínuo
crescimento da atividade, em 2021,

Tilápia

Nativos

Outros*

COLOQUE MAIS SABOR E
QUALIDADE NO SEU DIA A DIA

*Carpa, Truta e Panga principalmente

65

9 9931-5723

Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

SERGIPE

OFERTA LOCAL FOI MENOR,
PORÉM AÇÕES DE INCENTIVO
AO CONSUMO MINIMIZARAM
PERDAS AOS PRODUTORES

SERGIPE

Em 2022, devem ser entregues o Terminal Pesqueiro e uma unidade
de beneficiamento de peixes.

1º

PROPRIÁ

2º

GARARU

3º

TELHA

4º

CEDRO DE SÃO JOÃO

5º

NEÓPOLIS

6º

JAPOATÃ

7º

SANTA LUZIA DO ITANHY

8º

JAPARATUBA

9º

GRACHO CARDOSO

10º

PIRAMBU

6.600 t

3.550 t

3.690 t

3.800 t

4.600 t

2018
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2021

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

Rações micro-extrusadas para alevinos de 0,5 a 15g, em
quatro apresentações, contendo óleos essenciais, prebióticos
e probióticos.

EssentialFish

Tilápia

Nativos

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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Programas nutricionais Polinutri
para criação de tilápias.
Ao seu lado, da larvicultura à terminação.
FlashFish

1.500 t

MUNICÍPIO

1.800 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 21%
EM RELAÇÃO A 2020

1.300 t

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

2017

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2016

Rio São Francisco, que respondem
por 41% de toda produção estadual. A expectativa dessa região é positiva, tendo em vista a boa adaptação da espécie às condições locais.
A incorporação de áreas do perímetro irrigado do rio São Francisco – anteriormente destinadas
à agricultura – para produção de
peixes, especialmente tilápia e pangasius, deve criar no estado um dos
maiores polos de produção de peixes de cultivo da região Nordeste.
E isso somente aproveitando os
investimentos já feitos na construção de canais e sistematização de
áreas, oportunidade que vem despertado atenção de investidores de
outros estados.

6.100 t

O

lhando para dentro da cadeia produtiva, em 2021
foram intensificadas iniciativas voltadas à fiscalização e
acompanhamento dos projetos em
andamento, incluindo o cultivo de
pangasius. O licenciamento ambiental também mereceu atenção
– especialmente o processo voltado para os pequenos piscicultores.
A produção local venceu desafios
em relação ao tambaqui, cultivado
especialmente em Propriá e Telha,
e também em relação à tilápia.
Segundo a Secretaria do Estado
da Agricultura, Desenvolvimento
Agrário e da Pesca, a tilápia desenvolveu-se melhor em Gararu e
Propriá, municípios ribeirinhos do

Linha completa, da engorda à terminação, com formulações
específicas para atender os diferentes sistemas de produção.
Disponível com pacote de aditivos que estimulam o sistema
imune, ajudando a superar os períodos de maior desafio.

Soluções de alta qualidade e adequadas para cada cultivo, tudo para proteger e
aumentar a sua produtividade!

Saiba mais! Acesse polinutri.com.br
ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2022
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PRODUÇÃO POR ESTADOS

TOCANTINS

PRODUÇÃO MANTÉM RITMO
DE CRESCIMENTO, MAS
POTENCIAL É IMENSO PARA
AVANÇAR MUITO MAIS

TOCANTINS

MELHORADOR DE PERFORMANCE

Criação de tilápia e melhoria no licenciamento ambiental
contribuem para o avanço da atividade.

COM 100% DE SOBREVIVÊNCIA

É POSSÍVEL?
PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

C

2021

16.250 t

14.804 t
2020

14.600 t

13.300 t
2019

2017

2018

14.500 t

M

2016

mercialização de peixes com Serviço de Inspeção (SIM, SIE ou SIF).
O estado também é autossuficiente
na produção de alevinos e exporta
para todas as regiões do país. Além
disso, exporta peixes processados
para Maranhão, Pará e Goiás.
Outra conquista é a publicação
recente é a publicação da Resolução do COEMA, que autoriza a
criação de tilápia em tanques-rede
na Bacia do Tocantins, o que abre
possibilidade de grande expansão
da atividade nos próximos anos.
O estado fez o “dever de casa” em
termos de política pública para
desenvolvimento de uma atividade
econômica, gerando os melhores
cenários na área ambiental e tributária para os investidores.

15.200 t

A

piscicultura do Tocantins
teve um ano satisfatório.
De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura.
As principais conquistas incluem
quatro reservatórios gerenciados
pelo governo federal (São Salvador,
Peixe Angical, Lago de Palmas e Estreito), com capacidade para cerca
de 70.000 t de peixes em 11 áreas
aquícolas, todas autorizadas pelo
MAPA/SAP/DF.
Entre os desafios estão a maior
organização do setor para o melhor planejamento das atividades
aquícolas do estado; a entrada de
grandes players para promover a
estruturação dos diversos elos da
cadeia produtiva; o aumento da co-

CRIAR TILÁPIAS

Y

CM

MY

CY

0,4% de Hilyses®

CMY

ADICIONADO À RAÇÃO PROPORCIONOU

K

MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES

ALMAS
DIANÓPOLIS

3º

SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

4º

PORTO NACIONAL

5º

MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

6º

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

7º

PALMAS

8º

GUARAÍ

9º

BREJINHO DE NAZARÉ

10º

PINDORAMA DO TOCANTINS

de sobrevivência
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Comprovação
Científica

Tilápia

Nativos

Controle

0,2% Hilyses®

0,4% Hilyses®

* Fish Diseases and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University, Egypt, 2017

Outros*

*Carpa, Truta e Panga principalmente
Fonte: PeixeBR

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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100%

0t

2º

MORTALIDADE DE TILÁPIAS
120%

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS

16.000 t

1º

MUNICÍPIO

250 t

RANKING

CRESCIMENTO DE 9,7%
EM RELAÇÃO A 2020

Em teste realizado na Universidade do Cairo*, Hilyses® demonstrou sua eficiência
sobre índices zootécnicos, sobretudo na redução de mortalidade de tilápias do Nilo (O.
nicoticus) desafiadas com Aeromonas hydrophila
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Prestes a completar 30 anos, a ICC Brazil marca presença em mais de 65 países, ofertando as
melhores soluções em aditivos naturais para a nutrição animal e qualidade da ração para
todas as espécies animais.

A MELHOR EMPRESA DE SOLUÇÕES A BASE DE LEVEDURA DO BRASIL.

www.iccbrazil.com.br
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icc@iccbrazil.com.br

Assista o nosso
vídeo institucional

+55 11 3093-0799
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RANKING DE MUNICÍPIOS

BIOSSEGURIDADE

NOVA AURORA (PR),
A CAPITAL BRASILEIRA DA TILÁPIA

GUIA DA BIOSSEGURIDADE APRESENTA AS
BOAS PRÁTICAS DE MANEJO SANITÁRIO PARA
O SUCESSO DA PISCICULTURA BRASILEIRA

Título foi outorgado pelo presidente da República em 2019. Município é o maior produtor de peixes de cultivo do Brasil.

O

A segunda colocação do ranking é de Morada Nova de Minas
(MG), com 15 mil toneladas/ano, seguida por Ariquemes (RO),
com 10,5 mil t, Santa Fé do Sul (SP), com 10,4 mil t, e Nova Senhora do Livramento (MT), com 9,17 mil t por ano.
O levantamento do IBGE considera peixes de cultivo, que incluem tilápia, peixes nativos (tambaqui e centenas de espécies) e
outras espécies (truta e carpas, entre outros). O ranking dos municípios maiores produtores comprova a diversidade e a regionalização da produção. Nas cinco primeiras colocações há cidades de estados diferentes, sendo que três de tilápia e dois de peixes nativos.

FOTO: INTEGRAÇÃO COPACOL

município de Nova Aurora, situado no oeste do Paraná,
tem dois títulos que dão muito orgulho aos habitantes. A cidade é a Capital Paranaense da Tilápia e, desde
2019, é oficialmente a Capital Brasileira da Tilápia – título assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Com 19,7 mil toneladas/ano, Nova Aurora lidera o ranking das
cidades que mais produzem peixes de cultivo do Brasil, segundo
o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
– Pesquisa de Pecuária Municipal (dados preliminares de 2020), a
mais recente estatística de produção oficial disponível.

10 MUNICÍPIOS MAIORES PRODUTORES DE PEIXES DO BRASIL (EM KG)
RANKING

MUNICÍPIO

PRODUÇÃO

1º

NOVA AURORA (PR)

19.753.527

2º

MORADA NOVA DE MINAS (MG)

14.980.000

3º

ARIQUEMES (RO)

10.516.495

4º

SANTA FÉ DO SUL (SP)

10.398.000

5º

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (MT)

9.168.972

6º

PETROLÂNDIA (PE)

8.200.000

7º

GLÓRIA (BA)

8.150.000

8º

APARECIDA DO TABOADO (MS)

6.209.474

9º

ALMAS (TO)

5.223.000

10º

GUADALUPE (PI)

4.518.423

Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal (dados preliminares 2020)
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Publicação está acessível para download gratuito no link: peixebr.com.br/guia.

U

ma das mais importantes iniciativas da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), em 2021, o Guia de
Biosseguridade é uma publicação completa sobre o cenário, os desafios e as medidas necessárias nas propriedades de
piscicultura e demais agentes da cadeia produtiva para o correto
manejo sanitário.
O Guia da Biosseguridade é um produto do Comitê de Sanidade
da Peixe BR, composto por profissionais de empresas associadas,
que tem como prioridade a discussão dos crescentes desafios sanitários, incluindo estratégias de controle e boas práticas de manejo
para a realidade de cada região do país.
A publicação é inédita no país e é dividida em cinco capítulos:
Biosseguridade na Piscicultura, Análise de Risco para os Empreendimentos Aquícolas, Principais Fontes de Introdução de Patógenos, Medidas Gerais de Biosseguridade para Empreendimentos
Aquícolas e Medidas Específicas de Biosseguridade.
“O Guia da Biosseguridade da Piscicultura Brasileira responde
a um importante anseio da cadeia produtiva de peixes de cultivo, que passa a
contar com um conteúdo denso, detalhado e atualizado, que mostra os desafios e os caminhos para a biosseguridade na atividade”, assinala Francisco
Medeiros, presidente executivo da
Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).
Para Rodrigo Zanolo, coordenador de comunicação e marketing
do Comitê de Sanidade da Peixe
BR, o Guia da Biosseguridade
é essencial para a piscicultura
brasileira. Ele explica que a elaboração do conteúdo envolveu
diversos profissionais de várias
especialidades, que fizeram
uma análise detalhada sobre
os desafios sanitários da piscicultura brasileira. “Para o
sucesso dessa importante
iniciativa, o Comitê de
Sanidade foi dividido em
grupos de estudos de Tanques-rede,
Reprodução e Casas Genéticas, Viveiros Escavados e Sistemas Fechados, Revisão Bibliográfica, Diagnósticos e Estudo Epidemiológico e Protocolos e Biosseguridade. O
resultado é um material de excelente qualidade, que certamente
contribuirá para a evolução do controle sanitário da piscicultura
brasileira”.
Em seu primeiro capítulo (Biosseguridade na Piscicultura), o
Guia destaca a importância da sanidade para o contínuo crescimento da atividade. “As medidas de biosseguridade direcionadas
ao sistema de criação de peixes reúnem ações estruturadas para
conter a introdução e a disseminação de agentes patogênicos no
ambiente de produção aquícola. Na ausência dessas medidas, a
introdução de uma nova enfermidade pode representar prejuízos econômicos, sociais e ambientais a partir da ocorrência de
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mortalidade de animais, bem como perda da eficiência zootécnica, além da contaminação ambiental com os resíduos gerados
pelos materiais biológicos de animais mortos. Ainda, a introdução de patógenos exóticos podem representar riscos à população
nativa de espécies aquáticas susceptíveis ao agente infeccioso, podendo proporcionar impactos duradouros sobre a biota aquática.
Dessa forma, as ações para prevenção de introdução de patógenos
ao ambiente de cultivo tornam-se essenciais para o crescimento
sustentável da atividade aquícola, bem como para sua competitividade no mercado cada vez mais globalizado”.

DOWNLOAD GRATUITO NO LINK:

PEIXEBR.COM.BR/GUIA
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MARKETING

APOIO AO FOMENTO DO
CONSUMO DE PEIXES DE CULTIVO

RECEITAS

Iniciativa da PeixeBR leva informação e presta serviços para contribuir para o aumento da demanda.

A

campanha @comamaispeixe segue a todo vapor. Em 2021, a ação
voltada ao fomento do consumo
de peixes de cultivo da Associação Brasileira da Piscicultura novamente foi cheia de
atividades. Destaque para nova presença
no programa Mais Você, da Rede Globo,
com potencial para atingir 40 milhões de
pessoas, patrocínio de atletas das Olimpíadas e Paralimpíadas do Japão e doação de
tilápia para várias entidades assistenciais,
com o apoio dos patrocinadores.

Aliás, fica aqui o agradecimento ao apoio
de GeneSeas, Tilabras, Alltech/Guabi,
Ambar Amaral (Brazilian Fish e Raguife), Aquabel/AquaAmérica, Elanco e
Phibro, que viabilizaram financeiramente essa iniciativa de alto valor da cadeia
da piscicultura.
A @comamaispeixe é recheada de ações
de imprensa (envio de kits para influenciadores, chefs e jornalista) e de comunicação digital (mídias sociais e vídeos). O
sucesso da campanha é compartilhado

pela equipe de comunicação da PeixeBR
com nutricionistas, formadores de opinião, chefs e apaixonados por peixes que
contribuíram ativamente com seu tempo
e conhecimento.
As imagens mostram mais do que as palavras e expressam com extremo realismo
a multiplicidade de temas e abordagens
que se complementam para fortalecer o
consumo de peixes de cultivo e valorizar
o trabalho realizado pela PeixeBR e as empresas patrocinadores.

DOAÇÃO DE TILÁPIA

OLIMPÍADAS

CHEFES
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APO IE
JUNTE-SE ÀS EMPRESAS QUE CONTRIBUEM
PARA O AUMENTO DO CONSUMO DE
PEIXES DE CULTIVO NO BRASIL

Associe sua marca à @comamaispeixe
comunicacao@peixebr.com.br

EU
COMO
MAIS
PEIXE

comamaispeixe_br
comamaispeixebr

comamaispeixe.com.br

Do Brasil
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EVENTOS

PRESENCIAIS, IFC E FENACAM MOSTRAM
FORÇA DA ATIVIDADE NO PAÍS
Exposição comercial e discussões técnicas fortalecem essas duas importantes iniciativas que unem a cadeia produtiva.

A

Associação Brasileira da Piscicultura participou ativamente da Fenacam e do IFC, dois dos mais importantes
eventos da cadeia da aquicultura no Brasil. Em sua 17ª
edição, a Feira Nacional do Camarão mais uma vez abriu espaço
para a piscicultura e outras atividades ligadas à produção aquícola,
notadamente o camarão. O evento promoveu exposição comercial de empresas do setor, mas também abriu espaço para importantes discussões técnicas, como o XIV Simpósio Internacional
de Aquicultura, XVII Simpósio Internacional de Carcinicultura,
além das XVII Seções Técnicas e Científicas.
“Realizamos um amplo esforço de articulação e mobilização da
cadeia produtiva, da academia e dos demais segmentos do setor
empresarial no sentido de promover um evento completo, referência para a carcinicultura e a aquicultura”, disse Itamar Borges,
presidente da Comissão Realizadora da Fenacam 2021.
“Há quase duas décadas, da Fenacam é sinônimo de evento completo da aquicultura, pois tem exposição comercial e simpósios
técnicos essenciais para a disseminação de conhecimentos e boas
práticas”, assinala Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR.
O IFC 2021 prometeu e cumpriu fazer um evento completo,
sendo vitrine de lançamentos, negócios, troca de conhecimento
e apresentação de modernas tecnologias. Além da feira Fish Expo
Brasil, que reuniu empresas de diversos segmentos, a conferência
foi palco de discussões técnicas extremamente relevantes para o
progresso da aquicultura brasileira.
Contando com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento Tereza Cristina, o IFC reuniu mais de 1.500
participantes. “O Brasil é um dos países com o maior potencial
de produção de pescado do mundo, cresce de forma sustentável,
especialmente na aquicultura, que vive uma ‘Nova Era’ e atrai cada
vez mais investimentos, agora também de grandes players do setor
de carnes. O IFC expressa esse momento único da atividade”, disse
Altemir Gregolin, presidente do evento.

“A Peixe BR fica muito satisfeita em apoiar a realização do IFC.
Realizamos reunião do nosso Conselho de Administração e participamos de vários painéis, lançamos o Guia de Biosseguridade e
oferecemos o coquetel de abertura, que serviu tilápia. Apesar de
novo, o evento torna-se mais importante ano após ano e assume
relevância para o contínuo crescimento da piscicultura brasileira”,
ressalta Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR.

Mauro Nakata, Vice-Presidente do Conselho da
PeixeBR, a Ministra Tereza Cristina e o Secretário da
Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Jr., no IFC 2021.

innutri.com.br

Soluções
Inovadoras
para a sua produção

Nós somos uma empresa
que oferece ao mercado
as melhores soluções em
nutrição e saúde animal.
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JANEIRO
PeixeBR cria outros dois comitês: Tilápia e Peixes Nativos
Após instituir o Comitê de Sanidade, a
Peixe BR criou o Comitê de Tilápia e o
Comitê de Peixes Nativos, específicos
para as mais importantes espécies produzidas no país e formados por representantes das empresas associadas à Peixe BR. O
Comitê de Tilápia é coordenado por Celso Junqueira, da BTJ Fish Farm. O Comitê de Peixes Nativos tem a coordenação de
Bruno Leite, da Zaltana Pescados.
“A piscicultura é uma importante atividade de milhares de municípios brasileiros e
tem um enorme potencial a ser explorado.
No comitê, criamos um ambiente adequado para o desenvolvimento de toda a
cadeia produtiva, contribuindo para gerando empregos e renda, movimentar a
economia e levar peixes de cultivo de qualidade para a mesa da população”, destaca
Celso Junqueira. O Brasil é o 4º maior
produtor mundial de tilápia. “São inúmeros os benefícios do consumo de peixes.
Por isso, a atividade tem de se profissionalizar cada vez mais para atender aos mercados interno e externo. Conhecemos de
perto os problemas e desafios que temos
pela frente e vamos somar forças para chegar às melhores soluções e valorização dos
peixes nacionais”, afirma Bruno Leite, coordenador do Comitê de Peixes Nativos.

FEVEREIRO
Piscicultura cresceu 5,93% em 2020
Em um ano (2020) marcado pelas incertezas e desafios, a piscicultura brasileira
teve desempenho positivo, com crescimento de 5.93%. Com isso, a produção
de peixes de cultivo saltou para 802.390 t
sobre 2019 (758.006 t), aponta o Anuário
Peixe BR 2021. Foi o segundo melhor desempenho desde 2014, ano em que a Peixe
BR foi fundada e iniciou o levantamento
da produção nacional.
O resultado de 2020 foi positivo, porém
o ano foi dividido em duas fases distintas.
A pandemia acertou a atividade em cheio
nas semanas anteriores à Semana Santa, o
“Natal da piscicultura”. As vendas despencaram e trouxeram muita preocupação
para os diversos elos da cadeia produtiva.
Com o cenário da pandemia mais ajustado, o segundo semestre de 2020 foi o melhor da piscicultura nos últimos anos. O
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consumo interno cresceu com consistência e o setor respondeu com maior oferta.
O resultado somente não foi melhor devido à pressão dos custos, especialmente das
matérias-primas importantes para composição da ração. Em 2020, o dólar saltou
cerca de 40%. As indústrias de nutrição
animal não conseguiram repassar todas
as despesas extras, mas o aquecimento do
mercado possibilitou algumas manobras
que surtiram resultado.

Piscicultores de pequeno e médio portes
e o licenciamento ambiental
A proposta, pleito antigo da Associação
Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), faz
parte do projeto de leite 09/2021, do senador Zequinha Marinho (PSC-PA). São
considerados piscicultores de pequeno
porte aqueles com estabelecimento de até
5 hectares de lâmina d’água em tanque escavado e represa ou volume de até 5 mil
metros cúbicos de água em tanque-rede,
tanque revestido ou tanque suspenso. As
empresas de médio porte têm mais de
5 hectares e, no máximo, 50 hectares de
lâmina d’água com mais de 1.000 metros
cúbicos. “A aquicultura é de extrema importância para o país, gerando receita de
mais de R$ 5 bilhões por ano, conforme
a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, a atividade enfrenta excessiva carga tributária e entraves
burocráticos”, assinala o senador Zequinha Marinho.

MARÇO
Tilápia não provoca Síndrome de Haff
A tilápia não pode ser responsabilizada
nem ter sua imagem associada a eventuais
casos da Síndrome de Haff (Doença da
Urina Negra) em seres humanos. Divulgações nesse sentido decorrem de desconhecimento e desinformação de alguns veículos de comunicação. A ciência comprova
que a Síndrome de Haff, sim, pode ser
causada pela ingestão de peixes marinhos
(água salgada) contaminados.

CONFAZ aprova Convênio 100/1997
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) renovou, até 31 de dezembro de 2025, o Convênio 100/1997,
que reduz a base de cálculo do ICMS dos
insumos agropecuários. Somente os fertilizantes ficam de fora do benefício, tendo
tributação progressiva, começando em
1% em 2022, até chegar a 4% em quatro
anos tanto em operações internas quanto
interestaduais. Estão mantidas as desonerações sobre ração animal e defensivos
agrícolas entre outros itens. A renovação
foi aprovada por unanimidade e é a vitória
de uma longa batalha das cadeias produtivas, inclusive dos peixes de cultivo.

específica para frigoríficos de pescado.
Já entre as oportunidades elencadas pelos
grupos, estão a necessidade de alinhamento do governo e sociedade para o planejamento estratégico da cadeia, com a criação de um marco regulatório ambiental
nacional; simplificação do licenciamento
ambiental, a fim de que os produtores
possam, inclusive, terem acesso às linhas
de crédito; sistemas mais intensivos, visando proporcionar maior economia de
água, entre outras.

ABRIL

Movimento em prol da liberação da exportação de peixes para a União Europeia
A Associação Brasileira a Piscicultura enviou ofício à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza
Cristina, solicitando apoio para habilitação dos frigoríficos de peixes de cultivo no
Brasil para exportação à União Europeia.
“Já estamos no terceiro ano de suspensão
das exportações de peixes de cultivo, especialmente de tilápia e seus subprodutos, decorrente de não conformidade em
barcos de pesca que em nada diz respeito à
piscicultura”, relata o presidente executivo
da Peixe BR, Francisco Medeiros.
Representantes da aquicultura debatem
oportunidades e ameaças
Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR, representou a entidade
na reunião para elaboração do Plano de
Execução da Unidade (PEU). Representantes do setor produtivo da aquicultura e
mais 12 centros de pesquisas da Embrapa
estiveram reunidos em um workshop on
line para discutir sobre as oportunidades e
ameaças para a cadeia produtiva.
Entre as ameaças mais ressaltadas pelos
participantes está a dificuldade no licenciamento ambiental, visto como muito
complexo, burocrático e demorado. Outro ponto destacado foi a necessidade de
uma maior integração da pesquisa com o
setor produtivo, de modo que se busque
soluções para os principais gargalos, como
sanidade, por exemplo. Também foram
ressaltadas a falta de acesso dos pequenos
produtores às tecnologias e a falta de políticas públicas para o setor, passando inclusive pela ausência de regulamentação
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Tilápia não ameaça espécies nativas,
aponta artigo da revista Science
“A tilápia não deve ser considerada ameaça para os peixes nativos, mas uma alternativa socioeconômica para o desenvolvimento do Brasil como país fornecedor de
proteínas animais”. Esta afirmação é dos
autores do trabalho “The way of environmental regularization on Tilapia farmed
in neotropical reservoirs in Brazil” (A forma de regularização ambiental da tilápia
cultivada em reservatórios neotropicais
no Brasil), publicado em 14 de abril de
2021 no site da revista Science.
O texto, assinado pelo prof. Bruno Olivetti Mattos, do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia, e contribuição
do prof. Marcos Ferreira Brabo, da Universidade Federal do Pará; prof. Eduardo
Antônio Sanches e o estudante de PhD
Ricácio Luan Marques Gomes, ambos do
Departamento de Engenharia de Pesca e
Aquicultura e Centro de Aquicultura da
Universidade de São Paulo; e Francisco
Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe
BR), rebate, com argumentos científicos,
a e-letter publicada no site da Science em
janeiro de 2021, que colocou a tilápia
como uma ameaça aos peixes nativos no
Brasil.
“A aquicultura é uma das atividades de
produção de alimentos de origem animal
mais promissoras do mundo, segundo a
FAO/ONU”, diz o texto, assinado pelo
professor Bruno Olivetti Mattos.
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PeixeBR participa de live sobre piscicultura em Morada Nova de Minas
Francisco Medeiros, presidente executivo
Peixe BR, participou, em 19 de maio, da
live que discutiu realidade e oportunidades da piscicultura na região de Morada
Nova de Minas, um dos municípios no
entorno do Reservatório de Três Marias,
em Minas Gerais. A região vem se destacando como polo de cultivo de tilápia em
tanques-rede. Também participaram o
pesquisador Manoel Pedroza, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que falou sobre os
principais polos de tilapicultura no Brasil.
O piscicultor Ailton Mendes Batista, de
Morada Nova de Minas, detalhou o panorama da produção de tilápia no município. A moderação da live coube a Renato
Ciminelli, coordenador técnico-científico da Seção MG da Rede Gasbrás.

PeixeBR discute ecossistema e inovação
nas pesquisas
O Grupo de Trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento (GT P&D), do Comitê de
Tilápia da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) – criado para estreitar
a comunicação e a interação entre os setores produtivo e de pesquisa na piscicultura
brasileira, reuniu-se remotamente no dia
1º de junho, quando recebeu o Dr. Tsen
Chung Kang, Diretor de Inovação e de
Pesquisas de Novos Negócios do Grupo
Jacto, importante empresa do agronegócio e referência internacional.
Dr. Kang detalhou sua atuação na área
de Ecossistemas de Inovação, ressaltando
a importância da genômica, informação
(dados e automação) e uso da alimentação
como promotor de saúde para o homem.
Ecossistemas de Inovação, segundo o Dr.
Kang, “são ambientes que organizam a
interação de várias ferramentas concretas
e virtuais, permitindo que empresas, instituições de pesquisas e órgãos de fomento
possam atuar em perfeita sinergia com o
objetivo de encontrar soluções visando o
desenvolvimento de tecnologias e estratégias em que cada agente contribui de
forma decisiva em todas as etapas”. Ele
destaca que cada elo tem sua função bem
definida nesse processo, “de modo que há
otimização dos custos e dos ganhos em todas as etapas, incluindo desenvolvimento,
avaliação, validação, viabilidade e comercialização de produtos e tecnologias”.

Setor pede isençãode PIS/Cofins na ração. Luta continua
A piscicultura brasileira enfrenta, como
as demais atividades animais, um terrível
desafio: o explosivo aumento dos custos
de produção, especialmente pelo salto impressionante nos preços do farelo de soja e
do milho – que, juntos, representam cerca
de 70% do valor da ração.
Segundo o CEPEA/USP, em apenas um
ano o milho dobrou de preços e a soja
saltou 75%. Enquanto isso, os preços dos
peixes de cultivo – puxados pela tilápia
– mantêm-se praticamente estáveis. A
PEIXE BR solicitou ao Governo Federal
que suspenda imediatamente, por meio
de decreto federal, a cobrança do PIS/
COFINS incidente na ração. Importante
dizer que aves e suínos já contam com esse
benefício tributário. Nesse momento, a
piscicultura está em desvantagem e espera
que o bom senso das autoridades em benefício de mais de 230 mil produtores de
peixe espalhados pelo país que geram renda, emprego e alimentos saudáveis para os
brasileiros.

Criado Indicador de Preços da Tilápia,
coordenado pelo CEPEA
A Associação Brasileira da Piscicultura
anunciou mais uma iniciativa voltada à
profissionalização do mercado de peixes
de cultivo no país. Chegou o Indicador
de Preços de Tilápia, realizado pelo CEPEA/Esalq, uma das mais conceituados
instituições de monitoramento do mercado agropecuário no Brasil. “O Indicador
é um balizador de preços para vendedores e compradores fazerem negócios com
mais segurança”, explica o prof. Thiago
Carvalho, diretor do CEPEA. “Todos os
agentes da cadeia da tilápia podem participar como fontes de informações para o
Indicador, independente do seu porte. Os
dados são confidenciais”, ressalta o prof.
Carvalho. “Quanto maior for a participação mais o Indicador reflete a realidade
e ajuda a fortalecer o mercado”, diz. Os
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produtores interessados em participar
do Indicador devem entrar em contato
diretamente com o CEPEA pelo e-mail
tilapia@cepea.org.br ou telefone (19)
3429-8859. Matéria sobre os resultados
do Indicador na página xx.
Novo Conselho de Administração da
PeixeBR para 2021/2023
Valdemir Paulino dos Santos (Copacol)
assumiu a presidência do Conselho de
Administração da Associação Brasileira
da Piscicultura (Peixe BR) pelos próximos dois anos. Paulino lidera o órgão
máximo da entidade em substituição a
Ricardo Neukirchner (Aquabel), que
esteve à frente do Conselho nos últimos
quatro anos. O novo vice-presidente é
Mauro Tadashi Nakata (Piscicultura
Cristalina), até então diretor tesoureiro
da entidade. “A Peixe BR é uma entidade
jovem, porém muito atuante. Em apenas
sete anos de existência, tornou-se uma voz
ativa na defesa, valorização e fomento da
piscicultura brasileira nos vários campos,
especialmente regulatório, boas práticas,
mercado e comunicação, com presença
ativa junto aos mais importantes órgãos,
como Secretaria de Aquicultura e Pesca
(SAP), do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, secretarias estaduais de agricultura e demais entidades
de classe ligadas aos peixes de cultivo. A
nova diretoria do Conselho de Administração prioriza a continuidade do bom
trabalho, reforçando a presença da Peixe
BR nas principais discussões e pleitos para
o desenvolvimento sustentável da cadeia
produtiva, além de ampliar a atuação em
outras frentes igualmente relevantes para
a piscicultura, notadamente as questões
tributária, ambiental, regulatória e de
mercado”, destaca Valdemir Paulino.

JULHO
PeixeBR e APEX negociam participação dos peixes de cultivo no
mercado internacional
A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) intensificou negociações com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações (APEX
Brasil) para fomentar o comércio
internacional de peixes de cultivo.
As conversações entre as instituições
já ocorrem há pelo menos dois anos
e avançaram para ações efetivas do
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projeto setorial Peixe BR/APEX
Brasil para o fomento da piscicultura brasileira no exterior. “Este é um
movimento relevante. O Brasil produz peixes de cultivo de qualidade e
tem potencial de vendas em diversos
países. O mercado global está crescendo e precisamos estar preparados
para conquistar uma parcela”, ressalta Francisco Medeiros. O presidente
executivo da Peixe BR convida outras empresas associadas a se juntar a
esse movimento e também participar
do mercado internacional de peixes
de cultivo.

Piscicultura exportou 83% a mais no 2º
trimestre de 2021
As exportações brasileiras de peixes de
cultivo, lideradas pela tilápia, cresceram
158% em junho em comparação ao mesmo mês do ano passado (2020). Considerando o 2º trimestre (abril a junho), o
avanço nas vendas internacionais foi de
83% em relação a igual período de 2020 e
de 22% frente ao trimestre anterior. O faturamento nesse período atingiu US$ 3,9
milhões. O Paraná superou Mato Grosso
do Sul e assumiu a liderança nas exportações de tilápia. Santa Catarina vem em
terceiro lugar e a Bahia em quarto. Entre
os clientes da tilápia brasileira, os Estados Unidos lideram, seguido por China
e Chile. Os dados são do Ministério da
Economia, elaborados pela Embrapa Pesca e Aquicultura. A divulgação é feita em
parceria com a Associação Brasileira da
Piscicultura (Peixe BR).
O resultado acumulado do 1º semestre
também é expressivo. No total, foram
US$ 7,2 milhões em receita, com aumento de 35% sobre janeiro a junho de
2020. Destaque para produtos de tilápia,
especialmente filé fresco e congelado, que
representaram 84% das vendas internacionais. Estados Unidos (45%), China
(13%), Chile (13%) e Colômbia (12%)
foram os maiores compradores dos peixes
brasileiros.

AGOSTO
Preço médio da tilápia ao produtor em
R$ 6,76, em São Paulo
A cotação média do kg da tilápia ao produtor na região dos Grandes Lagos do
Noroeste do Estado de São Paulo (divisa com Mato Grosso do Sul) atingiu R$
6,76, apontou o primeiro levantamento
semanal do Indicador de Preços da Tilápia, elaborado pela equipe do CEPEA
Esalq, uma das mais conceituados instituições de monitoramento do mercado
agropecuário no Brasil, com apoio da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe
BR). O Indicador também indicou que o
preço médio do kg de tilápia ao produtor
está em R$ 6,77 no Oeste do Paraná e em
R$ 7,41 no norte do PR.
O CEPEA passou a divulgar semanalmente os dados de importantes centros
de produção de tilápia, como os “Grandes Lagos do Noroeste do Estado de São
Paulo” (divisa com Mato Grosso do Sul),
“Oeste do Paraná” e “Norte do Paraná”.
Participam do levantamento produtores,
cooperativas e indústrias. O preço médio
refere-se ao valor pago ao produtor FOB
(kg da tilápia pronta para abate, na propriedade).

PeixeBR e ESALQ realizam estudo
sobre rastreabilidade da Salmonella na
produção de tambaqui
A Associação Brasileira da Piscicultura
articulou com o Grupo de Estudos e Extensão em Inovação Tecnológica e Qualidade do Pescado (GETEP), da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ/USP), e a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA) a realização
de inédito estudo sobre Rastreabilidade
da Salmonella na cadeia de produção
de tambaqui. “É o primeiro trabalho no
Brasil que visa solucionar um importante
desafio sanitário do Tambaqui no país”,
disse o presidente executivo da Peixe BR.
O estudo é liderado pela Dra. Juliana Galvão, pesquisadora da ESALQ/USP, coordenadora do GETEP. Ela informa que o
estudo vai diagnosticar e rastrear ocorrências de contaminação por Salmonella na
cadeia produtiva do Tambaqui, incluindo a identificação das operações e pontos críticos ao longo da cadeia produtiva
– da água ao prato. “A partir do rastreio
dos pontos críticos de contaminação será
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elaborado um Plano de Ação, incluindo
estratégias, ferramentas e procedimentos
a ser priorizados, promovendo ganhos de
eficiência, qualidade e sustentabilidade
da produção”, reforça a pesquisadora da
ESALQ/USP.

PeixeBR apresenta sua Diretoria Executiva para 2021 e 2022
Foi empossada a nova diretoria executiva
da Associação Brasileira da Piscicultura
(Peixe BR). A nova diretoria tem mandato de um ano (2021/2022). A constituição completa está na pag. xx deste
Anuário. Constituída há apenas sete anos
para contribuir para a organização, fortalecimento, defesa e valorização da piscicultura brasileira, a Peixe BR tem atuado
proativamente em importante conquistas
da atividade. “Temos diversos desafios
para o contínuo desenvolvimento da piscicultura no Brasil, como as questões ambiental e tributária, mas as oportunidades
são inúmeras. Temos potencial para estar
ainda melhor colocados entre os maiores
produtores de pescado no mundo. Por
isso, é fundamental ter uma entidade que
lute pelo crescimento da atividade, contribuindo para a produção de peixes de cultivo com alta qualidade e de acordo com
os mais rígidos padrões de boas práticas
e segurança alimentar”, destaca Francisco Medeiros, reconduzido para mais um
mandato como presidente executivo da
Peixe BR.

SETEMBRO
Cultivo de pangasius tem autorização do
governo do Tocantins
Tocantins é mais um estado a liberar o
cultivo em cativeiro de pangassius. O
governador do estado, Mauro Carlesse,
assinou a Lei 3.825, em 17.09.2021, com
a autorização da espécie, “com o cumprimento das normas técnicas de engenharia
e legislação ambiental vigente”. Francisco
Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura, destaca
que a decisão “contribui para o fortaleci-
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mento da piscicultura no país, com foco
nas boas práticas, na segurança alimentar
e na legislação ambiental”. O governador
de TO também assinou a Lei Complementar 130 que dispensa piscicultores
com áreas de até 5 hectares de lâmina
d’água em tanque escavado, em barragens
de acumulação de água da chuva com até
50 hectares e tanques rede de até 10.000
metros cúbicos de água de licenciamento
ambiental, outorga e pagamento de taxas
de registro e outorga de direito de uso de
recursos hídricos.

OUTUBRO
Exportações da piscicultura crescem
78% no trimestre
Puxadas pela tilápia, as exportações da piscicultura atingiram U$S 5,6 milhões no 3º
trimestre de 2021, com aumento de 71%
em relação ao mesmo período de 2020.
Na comparação direta com o 2º trimestre
de 2021, o aumento também é expressivo:
43%. Entre janeiro e setembro de 2021, as
exportações totalizam US$ 12,8 milhões.
As informações são do Ministério da Economia, foram compiladas pela Embrapa
Pesca e Aquicultura em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura.

PeixeBR torna-se membro da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) deu mais um importante passo para fortalecer sua presença nacionalmente e intensificar
o fomento dos peixes de cultivo no
país. A entidade tornou-se associada
da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que reúne as
cadeias produtivas da avicultura e
suinocultura. “Vislumbramos crescimento consistente da piscicultura
brasileira nos próximos anos. Esse
desempenho tem de ser respaldado
por uma entidade nacional forte e
profissionalizada, que cumpra o seu
papel de dar o necessário respaldo

para esse desempenho”, destaca Francisco Medeiros, presidente executivo
da Peixe BR.
Nesse sentido, reforça Medeiros, “é
fundamental que a Peixe BR esteja
alinhada a entidades consolidadas,
como a ABPA, com grande vivência
em proteínas animais e representatividade política e institucional, inclusive em Brasília, além de presença em
foros internacionais de fomento das
atividades”.
“Diversas empresas associadas à
ABPA estão investindo no cultivo de
peixes, especialmente em tilápia, de
olho no grande potencial dessa proteína animal. A entrada da Peixe BR
reforça está intenção de união de esforços para ampliar o trabalho já realizado com excelência pela entidade
da piscicultura brasileira, buscando
novas oportunidades nos mercados
interno e internacional”, diz Ricardo
Santin, presidente da ABPA.

NOVEMBRO
PeixeBR lança o Guia da Biosseguridade (veja matéria)
A Associação Brasileira da Piscicultura
lançou o Guia de Biosseguridade, publicação completa sobre o cenário, os desafios
e as medidas necessárias nas propriedades
de piscicultura e demais agentes da cadeia
produtiva para o correto manejo sanitário. O Guia é um produto do Comitê de
Sanidade da Peixe BR, composto por profissionais de empresas associadas, que tem
como prioridade a discussão dos crescentes desafios sanitários, incluindo estratégias de controle e boas práticas de manejo
para a realidade de cada região do país. O
Guia da Biosseguridade da Piscicultura
Brasileira está acessível para download
gratuito no link: peixebr.com.br/guia.
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Pico de Sobrevivência
DVAQUA® funciona naturalmente
com a biologia dos peixes e camarões para
ajudar a manter a saúde e desempenho.

ASSOCIE-SE

À PEIXE BR

WWW.PEIXEBR.COM.BR

COMUNICACAO@PEIXEBR.COM.BR

(11) 3039-4100
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Animais mais saudáveis levam a:
Sobrevivência e desempenho
Produção mais eficiente
Eubiose e bem-estar geral

®

Suporte imunológico natural para todas as etapas da vida. SAC: 0800 979 9994
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