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EDITORIAL EDITORIAL

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

BRASIL PRODUZIU 802.930 t DE 
PEIXES DE CULTIVO, EM 2020

BRAZIL PRODUCED 802,930 
TONS OF FARMED FISH IN 2020

Em 20 anos, o Brasil será o maior produtor mundial de peixes de 
cultivo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Falo com convicção 
porque o país tem condições fantásticas para a atividade.

Temos águas, temos terras, o clima é favorável para diferentes 
espécies. E há a indiscutível competência dos brasileiros para 
empreender, superar desafios e construir uma cadeia produtiva 
cada vez mais pujante e profissional.

2020 foi um ano positivo para perseguir esse objetivo de liderar a 
produção global de peixes de cultivo e, especialmente, de tilápia.

O Brasil superou a barreira das 800 mil toneladas e a tilápia já 
representa 60% da nossa produção, com mais de 486 mil toneladas 
(crescimento de 12,5% no ano).

Esse resultado ganha ainda mais relevância se analisado no 
contexto da pandemia global. Não foi uma conquista fácil. 

Destaco e valorizo a participação de todos os elos da cadeia 
produtiva, incluindo os fornecedores de alevinos, os fabricantes de 
insumos e equipamentos, os frigoríficos, as empresas de assistência 
técnica, os profissionais, a pesquisa, as entidades de classe, as 
instituições ligadas à piscicultura, as autoridades.

Todos fizeram sua parte e contribuíram para esse resultado muito 
positivo em um ano cheio de adversidades.

Ressalto aqui a profissionalização da piscicultura brasileira. A cada 
ano, nos tornamos maiores e, especialmente, melhores, com boas 
práticas, segurança, saúde e bem-estar animal.

Parabéns a todos os que contribuem para o desenvolvimento 
dessa atividade fantástica, cujo objetivo final é extremamente 
nobre: colocar alimentos saudáveis e de qualidade na mesa de 
milhões de brasileiros e de dezenas de países.

In 20 years, Brazil will be the world's largest producer of farmed 
fish. I have no doubt about it. I speak with conviction because the 
country has excellent conditions for this activity.

We have water, we have land, and the climate is favorable for 
different species. And there is also the indisputable capacity of 
Brazilians to work hard, take on challenges, and build an increasingly 
robust and professional production chain.

2020 was a positive year in the quest to become the global leader in 
the production of farmed fish, and in particular tilapia.

Brazil has surpassed the threshold of 800,000 tons and tilapia now 
represents 60% of our production, with more than 486,000 tons (an 
increase of 12.5% in one year).

This positive result is even more significant when analyzed in the 
context of the global pandemic. It was not an easy achievement. 

I want to highlight and praise the participation of all links in the 
production chain, including fingerling suppliers, manufacturers 
of inputs and equipment, fish packers, technical assistance 
companies, professionals, researchers, professional associations 
and fish farming institutions and authorities.

Everyone did their part and contributed to this very positive result in 
a year full of adversity.

I would like to emphasize the professionalization of Brazilian fish 
farming. Every year, we become bigger and, more importantly, 
better, with good practices, safety, health and animal welfare.

Congratulations to all who contribute to the development of this 
fantastic activity, whose ultimate goal is extremely noble: to put 
healthy, quality food on the tables of millions of Brazilians and 
dozens of countries.

FRANCISCO MEDEIROS
Executive President of the Brazilian 

Association of Fish Farming (Peixe BR)
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PISCICULTURA CRESCE 5,93% 
EM UM ANO MARCADO POR 
SEMESTRES DISTINTOS
Primeira metade de 2020 foi difícil, porém segundo semestre foi de crescimento da produção e da comercialização, aponta 
levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).

Em um ano marcado pelas incertezas e desafios, a piscicul-
tura brasileira teve desempenho positivo, com crescimento 
de 5.93%. Com isso, a produção de peixes de cultivo saltou 

para 802.930 t sobre 2019 (758.006 t), aponta o levantamento 
exclusivo da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) para 
o Anuário Peixe BR 2021. Foi o segundo melhor desempenho 
desde 2014, ano em que a Peixe BR foi fundada e iniciou o levan-
tamento da produção nacional.
O resultado de 2020 é muito bom, 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 piscicul-
tura”. As vendas despencaram e trouxeram muita preocupação 
para os diversos elos da cadeia produtiva. “Foi preciso refazer 
planos, ajustar custos e redobrar a atenção)”, assinala Francisco 
Medeiros, presidente executivo da Peixe BR.
Com o cenário da pandemia mais ajustado, o segundo semestre 
de 2020 foi o melhor da piscicultura nos últimos anos. O con-
sumo interno cresceu com consistência e o setor respondeu com 
maior oferta. Como resultado, os preços aos produtores ficaram 
em níveis consistentes e os elos da cadeia puderam não apenas 
recuperar os prejuízos da primeira parte do ano mas avançar e 
fechar o balanço no azul.

O resultado somente não foi melhor devido à pressão dos cus-
tos, especialmente das matérias-primas importantes para com-
posição 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.
A tilápia foi o destaque de 2020. A produção brasileira cresceu 
12,5%, atingindo 486.155 toneladas (contra 432.149 t do ano 
anterior). Com esse excelente desempenho, a espécie consoli-
dou-se ainda mais no cenário nacional. Sua participação na pro-
dução total de peixes de cultivo passou para 60.6% (foi de 57% 
em 2019).
Os peixes nativos continuam representando um segmento mui-
to importante da piscicultura brasileira, porém teve sua parti-
cipação reduzida. A produção de 278.671 t em 2020 foi 3,2% 
menor que as 287.930 t do ano anterior: foram 9.259 toneladas 
a menos em um ano.
As outras espécies (carpa, truta e pangasius, principalmente) 
mostraram bom desempenho, com crescimento de 10,9%. Des-
taque para o pangasius, que ganha espaço na produção – espe-
cialmente na região Nordeste. Em 2020, estas espécies somaram 
38.104 t contra 34.370 t de 2019.

BRAZILIAN FISH FARMING GROWS 5.93% IN 2020

Brazilian fish farming saw positive results in 2020, with a growth 
of 5.93%. Farmed fish production jumped to 802,930 tons, com-
pared to 758,006 tons in 2019, according to an exclusive study 
by the Brazilian Fish Farming Association (Peixe BR) for the Pei-
xe BR 2021 Annual Report. It was the second best performance 
since 2014, the year in which Peixe BR was founded and began 
keeping records on national production.
The results would have been even better, if not for high costs, es-
pecially for the essential raw materials used to make fish feed. In 
2020, the US dollar gained 40% against the Brazilian Real, and 
animal nutrition industries were not able to pass on these extra 
costs. However, the expanding market allowed for some maneu-
vers that paid off in results.
Tilapia was the highlight of 2020. Brazilian production grew 

12.5%, reaching 486,155 tons (compared to 432,149 tons in the 
previous year). With this excellent performance, the species has a 
consolidated market in Brazil. The share of Tilapia in total pro-
duction of farmed fish rose to 60.6% (compared to 57% in 2019).
Native Brazilian fish continue to represent a very important seg-
ment in Brazilian fish farming, but their market share has decre-
ased. The production of 278,671 tons in 2020 was 3.2% less than 
the 287,930 tons produced in the previous year: a reduction of 
9,259 tons in one year.
Other species (especially carp, trout and pangasius) showed good 
performance, with a growth of 10.9%. We should highlight pan-
gasius, which saw gains in production – especially in the Nor-
theast region. In 2020, the production of these species totaled 
38,104 tons (compared to 34,370 tons in 2019).

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

Fonte PeixeBR
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PRODUÇÃO DE TILÁPIA CRESCE 
12,5% EM 2020, ATINGINDO 
486.155 TONELADAS
Foi o melhor desempenho entre todas as espécies de cultivo no país. Tilápia representa 60,6% da piscicultura brasileira.

Seis em cada dez peixes cultivados no Brasil são tilápias. A 
produção da espécie mais importante da piscicultura brasi-
leira atingiu 486.155 toneladas, em 2020. 

Com isso, passa a representar 60,6% do total (802.930 t) – em 
2019, representava 57% e em 2018, 54,1%.
O desempenho da tilápia foi o melhor entre todas as espécies de 
peixes de cultivo. A produção cresceu expressivos 12,5% em rela-
ção ao ano anterior (432.149 t).
A região Sul lidera a produção de tilápia no Brasil, com 44% do total 
(213.351 t). Entre os estados, destaque absoluta ao Paraná, com 166.000 

t (135% a mais que São Paulo, o segundo colocado no ranking nacional).
A região Sul lidera a produção de tilápia no Brasil, com 44% do 
total (213.351 t). Entre os estados, destaque absoluta ao Paraná, 
com 166.000 t (135% a mais que São Paulo, o segundo colocado 
no ranking nacional).
O Brasil consolida-se como o 4ª maior produtor de tilápia em 
termos globais. Com esse crescimento, o país aproxima-se ligei-
ramente do Egito (3º), que em 2020 produziu 940 mil toneladas. 
Em 2019, a produção brasileira de tilápia equivalia a 48% da pro-
dução egípcia. Em 2020, representou 51,8%.

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

TILAPIA PRODUCTION REACHES 486,155 TONS

Out of every 10 fish farmed in Brazil, six are tilapia. The 
production of the most important species in Brazilian fish 
farming reached 486,155 tons in 2020. Tilapia now repre-
sents 60.6% of the total of farmed fish (802,930 tons) – in 
2019, it accounted for 57%, and in 2018, 54.1%.
The performance of Tilapia was the best among all far-
med fish species. Production grew by 12.5%, a significant 

increase over the previous year (432,149 tons).
Brazil is now the 4th largest tilapia producer in the 
world. With this growth, the country is slowly catching 
up to Eg ypt (ranked 3rd), which produced 940,000 tons 
in 2020. In 2019, Brazilian tilapia production was equi-
valent to 48% of Eg yptian production. In 2020, it repre-
sented 51.8%.

Fonte PeixeBRMAIORES PRODUTORES DE TILÁPIA

MATO GROSSO DO SUL
29.090 t
5º

SANTA CATARINA
40.059 t
4º

MINAS GERAIS
42.100 t
3º

SÃO PAULO
70.500 t
2º

PARANÁ
166.000 t
1º
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PRODUÇÃO DE PEIXES NATIVOS 
É 3,2% MENOR EM 2020, 
RECUANDO PARA 278.671 T
Uma série de fatores conjunturais impede a retomada de crescimento desse importante setor da piscicultura brasileira, que 
participa com 34,7% do total.

2020 não foi um ano muito positivo para a produção de pei-
xes de cultivo. Falta de investimentos nos principais estados 
produtores e de regras ambientais claras em alguns, dificul-

dades de logística e problemas de comercialização trabalharam 
em conjunto para atrapalhar o desempenho deste importante 
segmento da piscicultura brasileira.
A produção de peixes nativos atingiu 278.671 t em 2020, com re-
cuo de 3,2% em relação às 287.930 t do ano anterior. Foram 9.259 
toneladas a menos de um ano para o outro, redução ocorrida em 
um momento em que as condições gerais do país possibilitaram 
o aumento do consumo de alimentos saudáveis e de qualidade, 
características primárias dos peixes nativos.
Importante destacar que o cenário de retração do segmento tem se 
repetido nos últimos anos. Em 2018, a produção de peixes nativos 
recuou 4,7%; em 2019 houve aumento de apenas 20 toneladas.
Com esse desempenho negativo, cai para 34,7% a participação 
dos peixes nativos na produção nacional de peixes de cultivo – era 

de 38% em 2019: queda de 3,3% em apenas um ano.
A boa notícia é que no último trimestre de 2020 houve consis-
tente recuperação dos preços pagos ao produtor, sinalizando alta 
tanto na produção de peixes nativos como na remuneração aos 
piscicultores em 2021.
Todos os estados brasileiros (à exceção do Ceará) têm produção 
de peixes nativos, de acordo com o levantamento da Peixe BR. 
Essa presença nacional é um fator positivo para impulsionar o seg-
mento nos próximos anos. 
“Também é importante fortalecer parcerias entre os governos es-
taduais, a Secretaria de Aquicultura Pesca (SAP), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a pesquisa 
(Embrapa Pesca e Aquicultura) e o segmento produtivo. Somen-
te a união de todos os agentes públicos e privados responderá às 
necessidades dos peixes de cultivo, um segmento extremamente 
importante para a piscicultura brasileira”, diz Francisco Medeiros, 
presidente executivo da Peixe BR.

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

NATIVE FISH PRODUCTION DECREASED BY 3.2% IN 2020

2020 was not a very positive year for farmed fish production. 
Lack of investments in the main producing states, unclear en-
vironmental regulations in some states, logistical difficulties 
and marketing challenges worked in conjunction to hinder the 
performance of this important Brazilian fish farming segment.
Native fish species production totaled 278,671 tons in 2020, 
a decrease of 3.2% compared to the 287,930 tons produced 

in the previous year. This represents a decrease of 9,259 tons 
from one year to the next, a reduction that occurred at a time 
when the general conditions in the country favored an increa-
se in the consumption of healthy and high-quality food, such 
as native fish.
With this poor performance, the share of native fish in national 
farmed fish production dropped to 34.7% (from 38% in 2019).

Fonte PeixeBRMAIORES PRODUTORES DE PEIXES NATIVOS

AMAZONAS5º

PARÁ4º

MARANHÃO3º

MATO GROSSO2º

RONDÔNIA1º

21.500 t

65.500 t

42.000 t

40.800 t

24.900 t
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PANGASIUS CRESCE NO NORDESTE 
E FORTALECE PRODUÇÃO DE 
“OUTRAS ESPÉCIES” NO PAÍS
Piauí e Maranhão tornam-se centros de produção cada vez mais importantes para o pangasius. Carpas e trutas, mais 
presentes na região Sul, têm produção estável em 2020.

Carpas, trutas e, especialmente, pangasius ajudaram a 
impulsionar a produção do segmento “Outras Espé-
cies” da piscicultura brasileira, em 2020. Essas espécies 

participam com 4,7% do total. Porém, as 38.104 t produzi-
das representaram crescimento de 10,9% sobre o ano anterior 
(34.370 t). Não fosse o avanço da tilápia (12,5% em 2020), a 
participação dessas espécies seria maior em termos nacionais 

devido a movimentos importantes em alguns estados.
O crescimento da produção de pangasius no Piauí e no Mara-
nhão ajuda a explicar o crescimento de 3.734 toneladas no ano 
passado. A produção de carpas e trutas, apesar de representar 
a maior parcela das “Outras Espécies” está relativamente esta-
bilizada. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os líderes na 
produção do segmento.

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

PANGASIUS EXPANDS IN THE NORTHEAST REGION OF BRAZIL

Carp, trout and, especially, pangasius helped to boost the produc-
tion in the “Other Species” segment of Brazilian fish farming in 
2020. These species account for 4.7% of total production. Moreo-
ver, the total of 38,104 tons produced represents a 10.9% increase 
over the previous year’s 34,370 tons. Were it not for the increase 
in tilapia (12.5% in 2020), the market share of these species would 

have been greater in national terms.
The growth in pangasius production in the states of Piauí and Ma-
ranhão helps to explain the increase of 3,734 tons last year. The pro-
duction of carp and trout, despite representing the largest share of 
“Other Species,” is relatively stable. The states of Rio Grande do Sul 
and Santa Catarina are the leaders in production in this segment.

Fonte PeixeBRMAIORES PRODUTORES DE OUTRAS ESPÉCIES

PARANÁ5º

MARANHÃO4º

PIAUÍ3º

SANTA CATARINA2º

RIO GRANDE 
DO SUL1º

17.110 t

8.549 t

3.200 t

2.200 t

2.700 t
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PARANÁ AMPLIA LIDERANÇA 
E JÁ REPRESENTA 21,4% DA 
PRODUÇÃO NACIONAL
Maranhão (5º) e Bahia (9º) são as novidades do top 10 dos estados na piscicultura brasileira em 2020, aponta levantamento 
da Associação Brasileira da Piscicultura.

A produção de tilápia cresceu 11,5% no Paraná e ampliou 
ainda mais a liderança do estado na produção de peixes 
de cultivo no Brasil. Foram 172.000 toneladas em 2020 

contra 154.200 t no ano anterior. O modelo cooperativista de in-
tegração ganha cada vez mais relevância no estado. Puxado por 
cooperativas importantes, como Copacol e C.Vale, a piscicultura 
paranaense cresce em ritmo maior que o país como um todo.
São Paulo mantém a 2ª posição entre os estados produtores e teve 
bom crescimento (+6,9%) em 2020. Esse avanço paulista está li-
gado à regulamentação ambiental nos últimos dois anos, além de 
ser um grande centro consumidor – o que atrai investimentos.
Rondônia é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com 
65.500 toneladas. Apesar de a produção ter recuado 4,8% em 
2020, o estado mantém-se na 3ª posição entre os estados produ-

tores, ainda distante do 4º lugar, Santa Catarina, cuja produção 
cresceu 3% e atingiu 51.700 toneladas.
O aumento da produção de pangasius foi um importante ingre-
diente para o Maranhão ser o 5º maior produtor de peixes de cul-
tivo em 2020, superando o Mato Grosso. O Maranhão cresceu 
6% e alcançou 47.700 toneladas no ano, enquanto o Mato Grosso 
produziu 2.600 t (recuo de 5,3%).
Minas Gerais mantém-se na 7ª posição do ranking de estados pro-
dutores, com um tremendo salto de 14,8% na produção (44.300 
t). Mato Grosso do Sul também ficou estável (8ª posição), com 
crescimento de 8,7% na produção (32.390 t).
Inversão de posição também nos 9º e 10º lugares. A Bahia superou 
Goiás e ficou em 9º, com 30.270 t (+5,8%). A produção de Goiás 
manteve-se estável no ano, com sutil aumento de 0,2% (30.062 t).

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

OS 10 MAIORES PRODUTORES 
DE PEIXES DE CULTIVO DO BRASIL 

Fonte PeixeBR

PARANÁ
172.000 t
1º

BAHIA
30.270 t
9º

SÃO PAULO
74.600 t
2º

GOIÁS
30.062 t
10º

RONDÔNIA
65.500 t
3º

46.800 t
MATO GROSSO6º

MINAS GERAIS
44.300 t
7º

MATO GROSSO DO SUL
32.390 t
8º

SANTA CATARINA
51.700 t
4º

MARANHÃO
47.700 t
5º
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Fonte PeixeBREVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE
PEIXES DE CULTIVO POR REGIÕES

SUL
2020

+ 8.9%

249.802 t
229.400 t2019

SUL LIDERA PRODUÇÃO POR 
REGIÕES E JÁ REPRESENTA 31,1% 
DA PISCICULTURA BRASILEIRA
Nordeste supera Norte e torna-se a 2ª região mais produtiva. Centro-Oeste perde participação, enquanto o Sudeste avança, 
aponta levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura.

A produção brasileira de peixes de cultivo deslocou-se ligei-
ramente em 2020. Levantamento da Associação Brasilei-
ra da Piscicultura (Peixe BR) mostra consolidação do Sul 

como região mais importante: 31,1% do total (participava com 
30,3% em 2019) e produção de 249.802 t. 
O Nordeste superou o Norte e torna-se a 2ª região mais produti-
va, com 18,8% do total (151.240): cresceu 0,5% em um ano. O 
Norte (3ª região mais importante) está praticamente empatado 

percentualmente (149.804 t), porém participava com 20% da 
produção em 2020.
Na sequência, vêm a região Sudeste, que ganhou 0,8% e represen-
ta 17,6% (140.772 t), e o Centro-Oeste, região de extremo poten-
cial produtivo – já está ao lado dos grãos – e que certamente será 
um dos mais importantes propulsores da piscicultura no futuro. 
A produção do Centro-Oeste representa 13,9% do total nacional, 
com queda de 0,7% em relação a 2019.

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

+ 10.6%

2020 140.772 t
127.330 t2019

SUDESTE+ 1%

2020 111.312 t
110.200 t2019

CENTRO-OESTE 

NORTE - 1.5%

149.804 t2020
152.096 t2019

NORDESTE + 8.8%

2020 151.240 t
138.980 t2019
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S A I B A  O  Q U E  S Ó  A  G U A B I  A Q U A  
P O D E  F A Z E R  P E L O  S E U  C U LT I V O ,
P E L O  S E U  B O L S O  E  P E L A 
N A T U R E Z A .

TECNOLOGIAS QUE FAVORECEM O BEM ESTAR ANIMAL E OS SEUS NEGÓCIOS.

SEU CAMINHO PARA O ALTO DESEMPENHO COMEÇA AQUI

100% Minerais Orgânicos 

Mais absorção e estabilidade, menos excreção,   
sem reações com nutrientes

Adsorvente de Micotoxinas 
Menor risco de intoxicações subclínicas,  que 
drenam o crescimento, a saúde e os lucros

Antifúngico 
Evita o crescimento de fungos,  
 que produzem micotoxinas

Enzimas digestivas 

Maior digestibilidade e aproveitamento  
 máximo dos nutrientes

Prebiótico e probiótico 
Maior resistência a doenças e parasitoses

Antioxidante
Maior estabilidade e nutrientes mais preservados

DHA
Ácido graxo essencial: mais crescimento,  
 

Nucleotídeos
Utilizados na replicação de genes: mais crescimento, 
 melhor recuperação de tecidos, mais saúde

Fosfolipídeos 

Fonte de energia que ajuda a produzir as paredes 
 celulares, melhorando o crescimento.

MOS e Glucanos
Alternativas naturais aos antibióticos: aglutinam 
 os patógenos intestinais e os expelem. Não são 
 absorvidos pelo organismo. 

ADITIVOS NATURAIS 
DE ALTA TECNOLOGIA E

Só a Guabi Aqua traz 
aditivos naturais inovadores 
desenvolvidos a partir da 
Nutrigenômica e 100% de 
minerais orgânicos, o que 
promove efeitos positivos 
em todos os aspectos do seu 
negócio. O animal aproveita 
muito mais  e melhor 
os alimentos, não sofre 
com micotoxinas, é mais 
saudável, cresce melhor e 
mais rápido. O que ele come 
fica com ele e é despescado 
com ele, o que reduz 
drasticamente o impacto 
sobre o meio ambiente.  
Tudo isso significa 
economia, mais 
produtividade e 
lucratividade maior.

s a i b a  m a i s  e m  w w w. g u a b i a q u a . c o m . b r
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RANK 
2018

RANK 
2019

RANK 
2020 ESTADO 2019 2020  %

1º 1º 1º PARANÁ 154.200 172.000  11.5 

2º 2º 2º SÃO PAULO 69.800 74.600  6.9 

3º 3º 3º RONDÔNIA 68.800 65.500 - 4.8 

5º 4º 4º SANTA CATARINA 50.200 51.700  3.0

6º 6º 5º MARANHÃO 45.000 47.700  6.0 

4º 5º 6º MATO GROSSO 49.400 46.800 - 5.3 

7º 7º 7º MINAS GERAIS 38.600 44.300  14.8 

10º 8º 8º MATO GROSSO DO SUL 29.800 32.390  8.7 

9º 10º 9º BAHIA 28.600 30.270  5.8 

8º 9º 10º GOIÁS 29.500 30.062  0.2 

13º 13º 11º RIO GRANDE DO SUL 25.000 26.102  4.4 

12º 11º 12º PERNAMBUCO 25.500 27.275  7 

11º 12º 13º PARÁ 25.500 25.400 - 0.4

16º 14º 14º AMAZONAS 20.596 21.500  4.4 

14º 15º 15º PIAUÍ 19.890 20.250  0.2 

18º 17º 16º ESPÍRITO SANTO 14.230 18.532  3.0 

15º 16º 17º RORAIMA 18.400 17.500 - 4.9 

17º 18º 18º TOCANTINS 13.300 14.804  11.3 

20º 19º 19º ALAGOAS 8.000 10.000  25 

21º 25º 20º CEARÁ 2.000 5.500  1.75 

19º 21º 21º ACRE 4.400 4.060 - 7.7 

23º 22º 22º SERGIPE 3.690 3.800  3 

22º 20º 23º RIO DE JANEIRO 4.700 3.340 - 2.9 

25º 23º 24º RIO GRANDE DO NORTE 3.200 3.280  2.5 

24º 24º 25º PARAÍBA 3.100 3.165  0.2 

26º 26º 26º DISTRITO FEDERAL 1.500 2.060  37.3 

27º 27º 27º AMAPÁ 1.100 1.040 - 5.5 

TOTAL  758.006 802.930 5.93

RANKING DA PRODUÇÃO 
DE PEIXES DE CULTIVO

PISCICULTURA BRASILEIRA PISCICULTURA BRASILEIRA

0
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25
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95

100

Anun_Tilabras_1_pg_PEIXE BR - v1

quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 13:02:39
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ESTADO TILÁPIA NATIVOS OUTROS* TOTAL

ACRE  60  4.000  -    4.060 

ALAGOAS  7.300  2.500  200  10.000 

AMAPÁ  80  960  -    1.040 

AMAZONAS  -    21.500  -    21.500 

BAHIA  27.000  3.200  70  30.270 

CEARÁ  5.500  5.500 

DISTRITO FEDERAL  1.780  280  -    2.060 

ESPÍRITO SANTO  17.882  650  -    18.532 

GOIÁS  18.082  11.860  120  30.062 

MARANHÃO  4.200  40.800  2.700  47.700 

MATO GROSSO  4.500  42.000  300  46.800 

MATO GROSSO DO SUL  29.090  3.200  100  32.390 

MINAS GERAIS  42.100  1.400  800  44.300 

PARÁ  400  24.900  100  25.400 

PARAÍBA  3.050  35  80  3.165 

PARANÁ  166.000  3.800  2.200  172.000 

PERNAMBUCO  27.200  50  25  27.275 

 PIAUÍ  7.700  9.300  3.250  20.250 

 RIO DE JANEIRO  3.100  90  150  3.340 

 RIO GRANDE DO NORTE  1.700  80  1.500  3.280 

 RIO GRANDE DO SUL  7.292  1.700  17.110  26.102 

 RONDÔNIA  -    65.500  -    65.500 

 RORAIMA  -    17.500  -    17.500 

 SANTA CATARINA  40.059  3.092  8.549  51.700 

 SÃO PAULO  70.500  3.500  600  74.600 

 SERGIPE  1.500  2.050  250  3.800 

 TOCANTINS  80  14.724  -    14.804 

 TOTAL  486.155  278.671  38.104  802.930 

PRODUÇÃO DE PEIXES DE 
CULTIVO NOS ESTADOS

PISCICULTURA BRASILEIRA

* Carpas, trutas e pangasius, principalmente

Um produto para cada estação e
resultados superiores em todas elas.

/presencenutricaoanimal
@Presence_NutricaoAnimal

presencenutricaoanimal .com.br

Acesse e saiba mais:
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Peixe BR faz o levantamento da produção com atenção aos detalhes. Consultas aos estados, 
a instituições, a entidades de classe e a empresas fazem parte da pesquisa.

Com a criação da Peixe BR, em 2015, identificou-se a au-
sência de um documento que consolidasse o levantamen-
to da produção de peixes de cultivo, em nível nacional, 

com informações regionais e estaduais, o qual pudesse nortear 
não só o trabalho da entidade, mas também de outras institui-
ções governamentais e privadas nas ações de desenvolvimento e 
de políticas públicas. Sem conhecer o que produzíamos no Brasil, 
estaríamos fadados a desenvolver a atividade com base em especu-
lações e não em fatos.
Para chegar aos números constantes no “Anuário Peixe BR da Pis-
cicultura 2021”, nos baseamos em informações advindas de fun-
damentais parcerias, dentre as quais destacamos: 

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL (SINDIRAÇÕES)

ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 
PRODUTORES ESTADUAIS E REGIONAIS

ÓRGÃOS ESTADUAIS VINCULADOS À 
PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRODUTORES DE ALEVINOS E 
DE PEIXES DE CULTIVO

PRINCIPAIS FRIGORÍFICOS EM 
DIVERSAS REGIÕES

COMPRADORES DE PEIXES 
(ATACADISTAS E VAREJISTAS)

Além das informações coletadas junto a esses parceiros, damos 
especial atenção aos estados. Aqueles cujos levantamentos de pro-
dução são dissonantes entre as várias instituições recebem visitas 
da Peixe BR. A entidade reúne-se com os principais atores da Pis-
cicultura para identificar o real status da produção de peixes de 
cultivo, objetivando entender os pontos de conflito e chegar às 
estatísticas que reflitam a produção efetiva.
Agradecemos a todas as instituições, entidades, empresas e órgãos 
que, anualmente, contribuem com preciosas informações para ela-
boração deste importante documento da Piscicultura brasileira.

COMO FUNCIONA A 
COLETA DE DADOS DA 
PRODUÇÃO DE PEIXES DE 
CULTIVO NO BRASIL

PISCICULTURA BRASILEIRA

METHOD OF DATA COLLECTION 
OF FARMED FISH PRODUCTION 
IN BRAZIL

Upon the creation of Peixe BR in 2015, the absence 
of a consolidating document for a survey on national 
production of fish farming, with information per Sta-
te and Region, which could orient not only the work 
of the entity, but also the work of other governmental 
and private institutions, directed towards development 
actions and public policies was identified. Without the 
knowledge of what we produced in Brazil, we could 
only develop the activity based on mere assumptions, 
and not on facts.
To obtain the values presented in the Peixe BR Fish 
Farming Yearbook 2021, we gathered information ac-
quired from essential partnerships, among which we 
highlighted the following:

THE NATIONAL TRADE UNION OF THE 
ANIMAL FOOD INDUSTRY - SINDIRAÇÕES

ASSOCIATIONS AND COOPERATIVES OF 
STATE AND REGIONAL PRODUCERS

STATE ENTITIES LINKED TO PRODUCTION 
AND TECHNICAL ASSISTANCE

PRODUCERS OF 
FARMED FISH

MAIN COLD-STORAGE FACILITIES 
IN SEVERAL REGIONS

FISH BUYERS 
(WHOLESALERS AND RETAILERS)
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Manoel Xavier Pedroza Filho e Hainnan Souza Rocha, da Embrapa Pesca e Aquicultura

Apesar dos efeitos da pandemia no mercado internacional 
de pescado, as exportações da piscicultura apresentaram 
aumento de 8% em peso em 2020 em comparação com 

o ano anterior, passando 6.201 t para 6.680 toneladas. Esse au-
mento é inferior ao registrado em 2019 (26%), porém reflete ten-
dência consolidada nos últimos anos de crescimento das vendas 

para o exterior. O faturamento cresceu 4,4% e atingiu US$ 11,7 
milhões.
Nota da Peixe BR: o incremento da demanda de pescado e a maior 
necessidade de insumos para a indústria de rações no mercado in-
terno no segundo semestre de 2020 fizeram com que as empresas 
reduzissem as exportações.

EXPORTAÇÕES DA PISCICULTURA 
AVANÇAM 8% EM VOLUME. 
FATURAMENTO CRESCE 4,4%

BALANÇA COMERCIAL

GRÁFICO 1 - EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DA PISCICULTURA BRASILEIRA 2016 A 2020 (EM 
TONELADAS E US$)

QUADRO 1 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA POR CATEGORIA DE PRODUTO EM 
2020 (EM TONELADAS E US$)

2.252
2.879

28% 71%
26%

8%
4.912

6.201
6.680

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

2016 2017 2018 20202019

Entre as categorias de produtos da piscicultura exportadas em 
2020, os filés frescos e refrigerados consolidam-se como o prin-
cipal item, respondendo por 45,13% do total, seguido dos óleos 

e gorduras (18,13%) e peixes inteiros congelados (15,01%). Essa 
categoria é majoritariamente composta por filés de tilápia, item 
que apresenta elevado valor agregado (US$ 6,41/kg).

PRODUTO TONELADAS % US$ FOB %

Preço 
médio 

US$/kg 
(FOB)

Filés frescos e refrigerados 823 12,32% 5.275.805 45,13% 6,41

Óleos e gorduras 2.208 33,05% 2.119.586 18,13% 0,96

Peixes inteiros congelados 1.209 18,10% 1.755.026 15,01% 1,45

Subprodutos de peixe 
impróprios para alimentação 1.997 29,89% 1.494.694 12,79% 0,75

Peixes inteiros frescos ou 
refrigerados 368 5,51% 715.208 6,12% 1,94

Filés congelados 75 1,13% 329.625 2,82% 4,38

TOTAL 6.680 100% 11.689.944 100% -
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia



34 35ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021 ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021

Dentre as principais espécies exportadas em 2020, a tilápia mantém 
posição de liderança, respondendo por 88,17% das vendas externas e 
receita de US$ 10,3 milhões: crescimento de 5% em relação a 2019. Os 

curimatás mantiveram o segundo lugar com US$ 602 mil, porém com 
pequena queda comparado a 2019. O terceiro lugar ficou o tambaqui, 
com US$ 562 mil: crescimento expressivo de 648,6% frente a 2019. 

Dentre os principais destinos das exportações da piscicultura em 
2020, os Estados Unidos se mantiveram como maior importador, 
com US$ 5,9 milhões, tendo apresentado aumento de 19% nos 
volumes importados comparado a 2019. O Chile foi o segundo 
principal destino, com importações de US$ 1,4 milhão e cres-

cimento de 260% frente ao ano anterior. A China foi o terceiro 
principal destino, com US$ 864 mil, porém com queda de 22%. 
Chama a atenção o crescimento das exportações para países sul-a-
mericanos (Chile, Peru e Venezuela), o que pode indicar tendên-
cia de consolidação destes mercados.

ESPÉCIES
2019 2020 EVOLUÇÃO 

2019/2020 %US$ FOB % US$ FOB %

Tilápia 9.813.099 87,64% 10.307.578 88,17% 5,0%

Curimatás 645.532 5,76% 602.843 5,16% -6,6%

Tambaqui 75.185 0,67% 562.809 4,81% 648,6%

Surubim 73.663 0,66% 119.311 1,02% 62,0%

Bagres 581.574 5,19% 55.055 0,47% -90,5%

Pacu 3.654 0,03% 18.641 0,16% 410,2%

Bijupirá 2.121 0,02% 10.377 0,09% 389,3%

Pirarucu 0 0,00% 8.699 0,07% 100,0%

Trutas 2.485 0,02% 2.892 0,02% 16,4%

Piau 364 0,00% 1.739 0,01% 377,7%

TOTAL 11.197.677 100,00% 11.689.944 100,00% 4,4%

QUADRO 2 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA POR ESPÉCIE EM 2019 E 2020 (EM 
US$)

QUADRO 3 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA POR PAÍS DE DESTINO EM 2020 
(EM US$)

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

RANKING PAÍSES DESTINO 2019 2020 Evolução 
2019/2020 %

1 Estados Unidos 5.056.886 5.997.271 19%
2 Chile 397.311 1.431.868 260%
3 China 1.112.831 864.204 -22%
4 Peru 148.341 660.577 345%
5 Colômbia 649.154 616.334 -5%
6 Japão 1.443.647 467.793 -68%
7 Taiwan (Formosa) 346.623 371.246 7%
8 Canadá 382.419 277.768 -27%
9 Bangladesh 120.189 160.231 33%
10 Venezuela 0 137.198 100%
11 Outros 1.540.276 705.454 -54%

TOTAL 11.197.677 11.689.944 4%

BALANÇA COMERCIAL
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BALANÇA COMERCIAL

As exportações de tilápia são compostas por diferentes categorias de 
produtos. Em 2020, a categoria dos filés de tilápia frescos ou refrige-
rados foi a mais importante, totalizando US$ 5,2 milhões e represen-

tando 51,03% do total. Os óleos e gorduras e os subprodutos impró-
prios para alimentação humana (que incluem peles e escamas) foram a 
segunda e terceira categorias com 20,56% e 14,50%, respectivamente. 

CATEGORIA DE PRODUTO
2019 2020

US$ FOB % US$ FOB %

Filés de tilápia frescos ou refrigerados 4.927.428 50,21% 5.259.914 51,03%

Óleos e gorduras de tilápia 1.028.355 10,48% 2.119.586 20,56%
Subprodutos de tilápia impróprios para 
alimentação humana 3.047.547 31,06% 1.494.694 14,50%

Tilápias inteiras congeladas 214.543 2,19% 1.120.836 10,87%

Filés de tilápia congelados 540.133 5,50% 291.528 2,83%

Tilápias inteiras frescas ou refrigeradas 55.093 0,56% 21.020 0,20%

Filés de tilápia frescos ou refrigerados 0,11 0,00% 276 0%

TOTAL 9.813.099 100% 10.307.578 100%

QUADRO 1 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA PISCICULTURA POR CATEGORIA DE PRODUTO EM 
2020 (EM TONELADAS E US$)

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

Nota: As categorias “Óleos e gorduras” e “Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana” não possuem NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) específicos para tilápia e, 
portanto, podem incluir também valores de outras espécies.

Mato Grosso do Sul manteve a posição de maior exportador 
de tilápia, com US$ 5,8 milhões, apesar de ter apresentado re-
dução de 10,94% em comparação a 2019. Santa Catarina foi o 

segundo maior exportador, com US$ 1,8 milhão e crescimento 
de 146,21%. A terceira posição ficou com o Paraná, com US$ 
1,7 milhão e aumento de 32,59%. 

ESTADOS 2019 2020 EVOLUÇÃO 2019/2020 %

Mato Grosso do Sul   6.622.207     5.897.432 -10,94%
Santa Catarina      744.141     1.832.172 146,21%
Paraná   1.285.730     1.704.754 32,59%
São Paulo      398.488         500.479 25,59%
Rio de Janeiro      287.203         242.634 -15,52%
Bahia      203.896           86.747 -57,46%
Espírito Santo         20.063           12.795 -36,23%
Alagoas           6.896             9.681 40,39%
MARANHÃO           8.764             8.595 -1,93%
Rio Grande do Sul      208.700             5.358 -97,43%
Ceará           4.683             4.528 -3,31%
Pará           1.651             1.226 -25,74%
Pernambuco           2.625             1.177 -55,16%
TOTAL   9.795.047   10.307.578 5,2%

QUADRO 6 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TILÁPIA E SEUS DERIVADOS, POR ESTADO, EM 
2020 (EM US$)

EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA TOTALIZAM US$ 10,3 MILHÕES
Mais qualidade e
sabor na sua mesa!
O Filé de Tilápia C.Vale vem conquistando os paladares mais exigentes
do Brasil. Além de um sabor inigualável, você tem a confiança de levar 
para casa um produto fresco e de muita qualidade. Tenha em sua mesa
e desperte em você, a paixão por esse delicioso prato!

cvale.com.brcooperativacvale

Despertar nas pessoas
um mundo mais próspero.

Esse é o nosso Propósito
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BALANÇA COMERCIAL

Os Estados Unidos responderam por 58% das exportações bra-
sileiras de tilápia em 2020, totalizando US$ 5,9 milhões. Chile 

e China foram, respectivamente, o segundo e terceiro maiores 
importadores de tilápia, com US$ 1,4 milhão e US$ 863 mil. 

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

GRÁFICO 3 - 10 PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE TILÁPIA DO BRASIL (EM 
US$)

RANKING PAÍSES DESTINO TONELADAS %

1 Estados Unidos 5.971.585 58%

2 Chile 1.431.868 13%

3 China 863.504 8%

4 Japão 467.683 5%

5 Taiwan (Formosa) 371.246 4%

6 Canadá 277.768 3%

7 Bangladesh 160.231 2%

8 Venezuela 137.198 1%

9 Argentina 101.682 1%

10 Tunísia 68.134 1%

11 Outros 456.679 4%

TOTAL 10.307.578 100%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

O preço médio do filé de tilápia fresco – principal produto ex-
portado pelo Brasil – apresentou pequena queda, passando de 
US$ 6,72 (2019) para US$ 6,43 (2020). A valorização do dólar 
frente ao real ao longo de 2020 pode ter influência sobre essa 

queda. Os filés congelados apresentaram forte aumento, passan-
do de US$ 2,69 para US$ 4,49. A tilápia inteira fresca também 
sofreu aumento nos seus preços, passando de US$ 2,17 (2019) 
para US$ 3,60 (2020). 

GRÁFICO 4 - PREÇOS MÉDIOS DOS PRODUTOS DE TILÁPIA EXPORTADOS, 2019 E 2020 (EM US$/
KG)

CATEGORIA 2019 2020

Filés de tilápia fresco ou refrigerado 6,72 6,43

Filés de tilápia congelados 2,69 4,49

Tilápias inteiras frescos ou refrigerados 2,17 3,60

Tilápias inteiras congeladas 2,21 1,73

Óleos e gorduras 0,82 0,96

Subprodutos de tilápia imprópios para alimentação humana 1,01 0,75
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O déficit da balança comercial de pescado (incluindo pesca extrativa e 
aquicultura) em 2020 foi de US$ 632 milhões, apresentando redução 
de 34,4$ em comparação ao registrado em 2019, que foi de US$ 963 

milhões. Essa redução no déficit deu-se sobretudo devido à queda nas 
importações, uma vez que as exportações totais de pescado apresenta-
ram redução, puxada pela queda nas exportações da pesca extrativa.

A China domina as exportações de tilápia para o mercado norte-
-americano, tendo vendido US$ 321 milhões em 2020, represen-
tando 56,8% de toda a tilápia importada pelos EUA. Colômbia 

e Honduras aparecem em segundo e terceiro lugar, com US$ 61 
milhões e US$ 48 milhões, respectivamente. O Brasil foi o oitavo 
maior exportador de tilápia para os EUA, com US$ 4 milhões.

Fonte: USDA/FAS U.S. Trade

QUADRO 7 - PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE TILÁPIA PARA OS EUA, JANEIRO A 
NOVEMBRO 2020 (EM US$)

RANKING PAÍSES DESTINO US$ PARTICIPAÇÃO

1 China 321.413.821 56,8%

2 Colômbia 61.786.314 10,9%

3 Honduras 48.383.802 8,6%

4 Indonésia 42.636.362 7,5%

5 Taiwan 30.793.219 5,4%

6 México 22.386.070 4,0%

7 Costa Rica 18.943.778 3,3%

8 Brasil 4.459.247 0,8%

9 Equador 3.027.420 0,5%

10 Peru 2.412.078 0,4%

11 Outros 9.424.846 1,7%

TOTAL 565.666.957 100%

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.

Nota: Os dados da balança comercial incluem a produção da pesca e da aquicultura.

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia
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GRÁFICO 3 - BALANÇA COMERCIAL DE PESCADOS DO BRASIL 2016 A 2020 (US$ MILHÕES)
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QUADRO 8 - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PESCADO EM 2020 POR ESPÉCIE (EM US$ MIL E 
TONELADAS)

Em 2020 o salmão manteve a posição de principal espécie importada pelo Brasil, totalizando 415 milhões de dólares, seguido por bacalhau e merluza. 

Em termos de categoria do pescado importado pelo Brasil em 
2020, os peixes inteiros frescos e congelados foram os mais im-
portantes, totalizando US$ 366 milhões, ou seja, 39,94% do to-

tal importado. Os filés congelados representam a segunda maior 
categoria importada, com US$ 176 milhões. Em seguida, vêm os 
peixes inteiros congelados, com US$ 151,8 milhões.

ESPÉCIES US$ MIL FOB % TONELADAS %

Salmão 415.618 45,35% 100.029 32,94%

Bacalhau 132.945 14,51% 19.138 6,30%

Merluza 89.637 9,78% 32.099 10,57%

Outros peixes 60.174 6,57% 16.526 5,44%

Sardinhas 58.599 6,39% 68.117 22,43%

Bagres 47.254 5,16% 22.369 7,37%

Moluscos 22.215 2,42% 5.911 1,95%

Tubarões 18.810 2,05% 13.520 4,45%

Atum 13.206 1,44% 4.574 1,51%

Outros 58.059 6,34% 21.356 7,03%

TOTAL 916.517 100% 303.639,56 100%

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia

ESPÉCIES  US$ MIL 
FOB % TONELADAS %

Peixes inteiros frescos ou refrigerados 366.069 39,94% 60.852 29,14%
Filés congelados 176.569 19,27% 102.916 20,04%
Peixes inteiros congelados 151.822 16,57% 23.717 33,89%
Subprodutos de peixes próprios 
para alimentação humana 127.456 13,91% 13.094 7,81%

Conservas de peixes 37.248 4,06% 5.949 4,31%
Moluscos 23.294 2,54% 3.797 1,96%
Gorduras e óleos de peixes, 
exceto óleos de fígado 13.644 1,49% 1.600 1,25%

Outros filés de peixe 10.688 1,17% 2.853 0,53%
Subprodutos de peixes impróprios 
para alimentação humana 5.003 0,55% 293 0,94%

Crustáceos 2.779 0,30% 96 0,10%
Outros 1.945 0,21% 60.852 0,03%

TOTAL 916.517 100% 303.640 100%

QUADRO 9 - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PESCADO EM 2020 POR CATEGORIA  (EM US$ MIL E 
TONELADAS)
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Frente ao desafio sanitário, empresas e entidades de classe foram criativas e ampliaram a prestação de serviços para os 
seus clientes e parceiros. O resultado comprovou o acerto da estratégia.

Foi um ano positivo para o setor, com fortalecimento da ca-
deia produtiva”. A afirmação de Juliano Kubitza, gerente da 
Unidade de Negócios da MCassab, resume bem o desempe-

nho das empresas dos vários segmentos da piscicultura brasileira, 
em 2020. 
Indiscutivelmente, foi um ano de tremendos desafios e incerte-
zas – especialmente no 1º semestre. Porém, também foi um ano 
de superação e de vitórias indiscutíveis, como relatam as empresas 
associadas à Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), que 
responderam ao questionamento do Anuário Peixe BR 2021. 
“Conseguimos manter os negócios existentes e progredir com 
novas atividades utilizando cada vez mais ferramentas digitais. 
A preocupação com a saúde dos colaboradores esteve sempre em 
primeiro lugar. Aliada à nossa estratégia digital, em 2020 lança-
mos o portal myAMINO (www.myamino.com) para propor-
cionar experiência digital única de e-business para toda a cadeia 
de produção animal, incluindo a aquacultura. O portal permite 
acesso a produtos, serviços, informações, treinamentos, contatos, 
parceiros e gerenciamento de pedidos para nutrição animal”, in-
forma Rodrigo Galli, gerente de produtos da Evonik. 
Indiscutivelmente, a COVID-19 “fez a piscicultura crescer em 
otimização de processos, criatividade e inovação para enfrentar 
um novo cenário de comercialização, consumo e até mesmo de in-
tercâmbio de informações. Mais uma vez o agronegócio mostrou 
sua força e importância como protagonista na economia brasilei-
ra, batendo recordes de exportação, mantendo a produção alinha-
da à demanda e garantindo o abastecimento do mercado. Porém, 
foram muitos desafios de produção, incluindo implicações logís-
ticas, cenários internos e externos de fluxo de comodities, além de 
grandes variações nas taxas de câmbio, que dificultaram o acesso, 
tornaram indisponíveis ou impactaram os custos das principais 
matérias-primas para a produção da nutrição animal. Mesmo 
assim, a relação custo x rentabilidade permaneceu favorável ao 
produtor. No balanço geral, 2020 foi um ano de crescimento, não 
apenas no aprendizado e inovação, mas também em volume para 
aqueles que souberam ouvir o mercado e tiveram capacidade de se 
adaptar às mudanças de forma rápida e eficiente”, discorre Aman-
da L.D. Silva, coordenadora de Marketing da ADM.
Para a Adisseo, líder mundial no fornecimento de insumos e 
aditivos para produção animal e presente em mais de 110 países, 
2020 foi ano de ganhar outra forma de se comunicar com o agro. 
“Além disso, com a valorização das commodities, desafios logísti-
cos, matérias-primas e custos, as empresas produtoras de proteínas 
animais fizeram profundas análises internas para se tornar mais 
eficientes, tornando possível agregar tecnologia e alternativas 
para compensar os aumentos de custos, principalmente impacta-
dos pelas matérias-primas. Essa mudança de perfil proporcionou 
crescimento relevante no mercado de aditivos nutricionais e de 

DEFINITIVAMENTE, 2020 
NÃO FOI NEGATIVO PARA A 
PISCICULTURA BRASILEIRA

ANÁLISE DE 2020

“ serviços altamente especializados para as empresas produtoras de 
proteínas animais”, expõe Mariana Correa, gerente de Comunica-
ção e Marketing da Adisseo.
Renato Almeida, gerente Técnico de Aquicultura da IMEVE, 
segue a mesma linha de raciocínio. “Nos primeiros meses após a 
chegada da COVID-19 e o lockdown em algumas capitais, houve 
queda acentuada no consumo de pescado. Contudo, no segundo 
semestre houve a estabilização do mercado e demanda maior que 
a oferta na piscicultura, fazendo com que o mercado aquícola vol-
tasse a operar com sua capacidade máxima e, aparentemente, na 
contramão de outras proteínas animais. Nesse cenário, a linha de 
aquicultura da IMEVE teve crescimento de 20% para o mercado 
Business to farm e avanço de 6% no mercado Business to business. 

ANÁLISE DE 2020

Além disso, em 2019 a IMEVE entrou no mercado latino-ameri-
cano e as exportações em 2020 já foram responsáveis por 8% do 
faturamento da linha aquícola”.
“As dificuldades de comercialização ou de produção para os nos-
sos clientes foram e continuam sendo nosso grande desafio. A me-
lhor palavra para o balanço de 2020 é superação. A AMMCO/
SUIAVES encerrou o ano melhor do que começou em termos 
de resultados comerciais, com novas parcerias comerciais e novas 
unidades de logísticas em Bastos (SP) e em Natal (RN). Fechamos 
o ano com crescimento nos negócios acima de 30% em relação a 
2019 e faturamento de R$ 98 milhões”, informa o diretor da em-
presa Luiz Eduardo Conte.
2020 foi especial para a Ferraz Máquinas por diferentes motivos. 
“Primeiramente, por se tratar do ano em que a empresa comple-
tou 50 anos de história, motivo de muito orgulho para nós. Já o 
balanço que fazemos em termos de mercado é que conseguimos 
ampliar nossas vendas e ganhar market share em todos os merca-
dos em que atuamos, tanto no Brasil quanto no exterior. Alguns 
mercados apresentaram aumento significativo de demanda por 
novos equipamentos e também por peças para reposição. Desta-
camos esta busca por oferecer a melhor relação custo/benefício e 
também a parceria com as principais empresas do segmento”, de-
talha Claudia Pagano, do Departamento de Marketing da Ferraz.
Desafios com a COVID-19 à parte, a Patense também superou os 
desafios e fechou 2020 com faturamento recorde, na faixa dos R$ 
650 milhões – cerca de 40% superior há dois anos. “Duas de suas 
cinco fábricas processam resíduos de peixes (Patos de Minas/MG 
e Tanguá/RS). Cerca de 25% de suas receitas vêm da exportação 

para mais de duas dezenas de países”, informa Tom Gonçalves, res-
ponsável pelo marketing da empresa.
2020 também foi positivo para a MSD Saúde Animal. “Supera-
mos as expectativas. Conseguimos consolidar ainda mais nossa 
liderança e pioneirismo na entrega de soluções inovadoras para 
a cadeia da tilapicultura industrial. Lançamos a vacina bivalente 
AquaVac Strep Sa1 com proteção frente a S. agalactiae sorotipo 
III, no Nordeste, e avançamos de forma robusta projetos comer-
ciais em estados como Goiás, Minas Gerais e Paraná”, informa Ro-
drigo Zanolo, gerente de Mercado | Aquicultura.
A Copacol também comemora o resultado de 2020, em que pese 
os desafios sanitários. A cooperativa produziu 32 mil toneladas de 
tilápia e, em setembro, iniciou as exportações de filé de tilápia res-
friado para os Estados Unidos. “48 horas após o abate, o filé já es-
tava nas gôndolas dos supermercados norte-americanos”, informa 
o jornalista Josimar Bagatoli, do Departamento de Comunicação 
da Copacol. Ele também destaca o crescimento da demanda inter-
na devido à maior busca por alimentos mais saudáveis e nutritivos. 
A Copacol faturou R$ 5,7 bilhões: crescimento de 30% sobre o 
resultado de 2019.
Outro gigante do cooperativismo, a C.Vale, teve um 2020 espetacular. 
O faturamento (R$ 12,26 bilhões) foi 37% superior ao do ano ante-
rior. O resultado líquido atingiu R$ 251 milhões. Destaque, também, 
à criação de 2.071 empregos, incorporação da cooperativa Agropar 
e inauguração de hipermercado em Assis Chateaubriand (PR). Na 
piscicultura, resultados foram igualmente sólidos. Em 2020, a C.Va-
le produziu 22,6 mil toneladas de tilápia, volume 25,5% superior a 
2019”, informa Fernando Aguiar, gerente comercial da C.Vale.
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BAHIA PESCA, ABRA 
E AQUABIO TAMBÉM  
COMEMORAM 
RESULTADOS DE 2020

O jornalista Marcelo Lara, responsável pela comuni-
cação da ABRA (Associação Brasileira de Reciclagem 
Animal), informa que 2020 “foi um ano repleto de 
desafios, mas a ABRA passou a utilizar as platafor-
mas digitais para realizar assembleias, reuniões com 
associados e manter o diálogo com governo.  Isso per-
mitiu a continuidade do trabalho. Em 2020, mais de 
13 grupos empresariais se filiaram à ABRA, somando 
forças e contribuindo para o contínuo desenvolvi-
mento do setor”.
Cintia Labussière Nakayama, presidente da Socie-
dade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática 
(AQUABIO) – entidade que congrega os pesquisa-
dores brasileiros de aquicultura, reitera o compro-
misso de trabalhar pelo desenvolvimento de uma 

aquicultura verdadeiramente sustentável. “Entende-
mos que um dos caminhos mais curtos para se atin-
gir esse objetivo é pela união e estreitamento, ainda 
maior, de parceiras com o setor privado. Não temos 
dúvidas de que o futuro da aquicultura brasileira de-
pende da nossa capacidade de trabalhar em conjunto 
na busca de conhecimento técnico-científico e de 
soluções tecnológicas que permitam elevar a quanti-
dade e a qualidade dos alimentos, produtos e serviços 
colocados à disposição dos brasileiros”.
Jan Penalva, jornalista da área de Comunicação So-
cial da Bahia Pesca, destaca que a produção de ale-
vinos da Bahia Pesca cresceu 33% em comparação 
a 2019 e chegou à marca dos 8 milhões de alevinos 
criados nas estações de piscicultura da empresa. Além 
disso, ele cita a assistência técnica gratuita a 5 mil fa-
mílias e a viabilização de recursos financeiros. Os pis-
cicultores de Itaetê (a 390 km de Salvador) também 
começaram a receber recursos da linha de crédito dis-
ponibilizada pelo Desenbahia, com o apoio da Bahia 
Pesca. Na primeira etapa, 20 famílias de agricultores 
rurais foram beneficiadas com R$ 400 mil. No total, 
o projeto beneficiará cerca de 100 famílias que atua-
rão em sistemas de condomínio. 

EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO

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

(S. agalactiae Ib; III e Ia)

Consulte mais informações:
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Pandemia é um ponto de atenção, mas empresas de vários segmentos preferem focar nas excepcionais oportunidades da 
piscicultura brasileira e projetam investimentos, ampliação de portfólio e foco em novas tecnologias.

A piscicultura brasileira pisa mais fundo no acelerador 
em 2021. Novos e maiores investimentos em produção, 
infraestrutura, produtos, serviços e assistência técnica. 

A confiança no mercado brasileiro é grande. As empresas estão 
motivadas e projetam crescimento de dois dígitos. 
Na base dessa confiança, está o tremendo potencial para aumento do 

consumo de peixes de cultivo no país, atualmente muito abaixo das mé-
dias mundiais. Numa outra ponta, várias indústrias olham com muito 
interessa vender para o mercado internacional a partir do Brasil. 
O Anuário Peixe BR 2021 perguntou para as empresas dos mais 
diferentes segmentos: Como vocês enxergam 2021? A resposta 
está a seguir.

EMPRESAS CONFIAM NO 
POTENCIAL DO MERCADO E 
PROJETAM CRESCIMENTO

PERSPECTIVAS

C.VALE
As perspectivas para 2021 são positivas e impulsionadas pela ma-
nutenção dos negócios no mercado interno e pelo aumento das 
exportações para os Estados Unidos, China e Japão. Acreditamos 
que o programa de vacinação global contra a Covid-19 ajudará a 
movimentar o mercado, pois os canais de food service, como bares 
e restaurantes, tendem a retomar suas atividades. Em 2021, conti-
nuamos presentes nas mesas dos nossos consumidores brasileiros 
e internacionais.
Em relação a investimentos, vamos automatizar os processos de 
pesagem e embalagem.
Prezando sempre atender às necessidades mais exigentes do mer-
cado nacional e internacional, em 2021 a C.Vale busca a certifica-
ção BAP (Best Aquaculture Practices), uma das mais importantes 
de boas práticas em aquicultura no mundo. É também um passo 
importante para a profissionalização e melhoria da aquicultura no 
Brasil.
Além disso, planejamos continuar trabalhando no limite de nossa 
capacidade para atender às expectativas de demanda.

Fernando Aguiar
Gerente Comercial da C.Vale

EVONIK
Em 2021, a Evonik continua investindo em sua estratégia digital 
associada com aos produtos para nutrição e saúde, além de ser-
viços analíticos.  A redução da proteína bruta, associada à suple-
mentação de aminoácidos (como DL-Metionina e Lisina) é fun-
damental para melhorar o balanceamento de aminoácidos para 
peixes e reduzir a excreção de Nitrogênio nas águas. Essa estraté-
gia, associada à utilização de probióticos como Ecobiol (Bacillus 
amyloliquefaciens), pode garantir a melhor resposta produtiva 
dos peixes.
A Evonik atuará ativamente no mercado brasileiro de aqua em 
2021, apoiando e participando das principais atividades do setor 
com foco em difundir ainda mais o conceito de nutrição de preci-
são e saúde sustentável. 
Também fizemos melhorias no processo de produção de AQUA-
VI-MetMet (eficiente fonte de metionina com baixa solubilidade 
e lenta liberação no intestino).
Além disso, estamos avaliando outros produtos que auxiliam na 
redução de custos e melhora do desempenho para peixes. 

Rodrigo Galli
Gerente de Produtos da Evonik

COMPANIES ARE CONFIDENT IN THE MARKET’S 
POTENTIAL AND THEY PROJECT GROWTH

Brazilian fish farming puts the foot on the gas pedal in 2021. 
New (and bigger) investments in production, infrastructure, 
products, services and technical assistance reflect confidence 
and optimism in the Brazilian market. Companies are motiva-
ted and project double-digit growth. 
The root of this confidence is the tremendous potential to incre-
ase the consumption of farmed fish in the country, currently far 

below world averages. On the other hand, a number of indus-
tries are looking with great interest to sell Brazilian products to 
the international market. 
The Peixe BR 2021 Annual Report asked companies in different 
segments the question: How do you see 2021? The answer was 
unanimous: all industries have very positive expectations for 
2021, and an agenda of investments.

PAQ Solution
Soluções inovadoras em saúde e nutrição
para Aquacultura

A Phibro, empresa líder em saúde e nutrição animal, promove ao mercado 
soluções que permitem o gerenciamento de maiores ganhos financeiros.

•	 Maior vigor do lote cultivado: potencialização do desempenho zootécnico
e performance do animal

•	 Melhoria da saúde animal = segurança do capital investido
•	 Redução	do	descarte	de	filés	dentro	do	frigorífico:	menor	incidência	de	cistos	

bacterianos
•	 Redução	dos	custos	de	produção:	otimização	das	taxas	de	sobrevivência,	

melhoria da conversão alimentar e aceleração do ciclo de cultivo

BR201978INS - ANUNCIO PAQ SOLUTION.indd   1BR201978INS - ANUNCIO PAQ SOLUTION.indd   1 09/12/2019   13:5709/12/2019   13:57
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COPACOL
A piscicultura vem se destacando no Paraná e a Copacol acom-
panha o mercado, pensando sempre nas oportunidades geradas 
aos cooperados. A recente aquisição de uma unidade industrial 
em Toledo faz parte do plano estratégico para ampliar a produção 
e chegar a 230 mil tilápias abatidas por dia até 2023. Esse trabalho 
começa no campo, onde temos 647 hectares de lâminas d’água, 
por meio dos nossos cooperados, que devem chegar a 1,1 mil hec-
tares até 2023, com a inclusão de mais produtores. A expectativa 
é que o mercado continue nesta perspectiva positiva, sempre com 
forte demanda por alimentos mais saudáveis. O desafio agora é 
potencializar a produção e reduzir os custos, para que o produto 
chegue mais acessível até o consumidor final.
Do banco genético até a comercialização, a Copacol oferece aos 
cooperados uma cadeia completa para a produção de tilápia. A 
UPA (Unidade Produtora de Alevinos) possui matrizes para as 
safras de tilápia. Por ano, são mais de 53 milhões de alevinos para 
atender aos mais de 230 produtores. Além de fornecer os próprios 
alevinos, a cooperativa fornece a ração para todos os integrados, 
realizando no fim no ciclo a despesca e a industrialização nas duas 
unidades frigorificadas – uma em Nova Aurora, com produção 
diária de 140 mil tilápias/dia, e outra em Toledo, com capacidade 
para 40 mil tilápias/dia a ser atingida até 2023. Pioneira no siste-
ma integrado de tilápia, a Copacol é a maior produtora da espécie 
na América do Sul.

Josimar Bagatoli
Jornalista da Coopacol

ADISSEO
Os consumidores estão muito mais preocupados com saúde e, 
consequentemente, preparando e consumindo mais pescado em 
casa (“novo chef ”), antes consumidos em restaurantes. Aliado ao 
aumento de preço das proteínas animais (frangos, bovinos e su-
ínos) e consumidores buscando novos produtos, a demanda por 
pescado da aquicultura seguirá em alta neste ano.
O desafio da aquicultura é atender a esse mercado, com produtos 
competitivos e de qualidade. Nesse sentido, a evolução dos pro-
gramas nutricionais e de saúde estão perfeitamente alinhados às 
necessidades do mercado.

Thiago Ushizima
Gerente de Negócios Aquacultura da Adisseo

MCASSAB
Em termos de perspectivas para 2021, temos expectativa de con-
solidação e continuidade de crescimento do setor com proporcio-
nal aumento no consumo.Também estão programados investi-
mentos em volumes de produção. 

Juliano Kubitza
Gerente da Unidade de Negócios da MCassab

ADM
Iniciamos 2021 com a esperança de que ainda antes da Páscoa a 
vacina já tenha chegado aos grupos de maior risco e ajude a devol-
ver o “Natal da piscicultura” aos níveis de pré-pandemia. Também 
é preciso ficar atento aos desafios sanitários e estar preparados 
com medidas preventivas para minimizar seu impacto. Isso refor-
ça a necessidade de treinamento, capacitação e transparência na 
informação para tomadas de decisão rápidas sempre que neces-
sárias. Os impactos em custo de matérias-primas ainda estão bem 
presentes e devem arrefecer ao longo de 2021. O produtor precisa 
continuar trabalhando bem o planejamento do seu cultivo, desde 
a compra de insumos até a comercialização, para otimizar custos 
e permanecer competitivo no mercado. Se o aumento das expor-
tações previsto se consolidar, será positivo para regular a oferta 
de pescado no mercado local e ajudar a manter a rentabilidade 
para o produtor, com preços de venda mais elevados. A abertura 
de novos mercados dentro e fora do país também devem ser uma 
meta a ser perseguida.
A ADM aposta forte no crescimento da aquicultura no Brasil. Por 
isso, já tem estratégia para os próximos cinco anos e os investimen-
tos necessários para atender ao incremento de demanda previsto 
para o mercado brasileiro e exportações a partir do Brasil. Enten-
demos que para esse crescimento ser sustentável faz-se necessária 
a nutrição adequada e as boas práticas de manejo. Nesse sentido, a 
ADM sempre buscará entregar a melhor nutrição acompanhada 
de bom atendimento e serviços diferenciados.
Além disso, 2021 é um ano de novidades na linha Aqua, como 
parte do processo de melhoria contínua da nossa linha que é a 
mais completa do mercado.

José Ricardo Rocha
Diretor Comercial Livestock & Aquaculture  ADM

FERRAZ MÁQUINAS
As perspectivas para 2021 são as melhores possíveis. Pretendemos 
continuar investindo no desenvolvimento de equipamentos mais 
eficientes e de maior produtividade. Como exemplos, citamos a li-
nha de extrusão modelo E-280, com capacidade para produção de 
14 a 16 toneladas de rações por hora; o medidor de atividade de 
água e de densidade, para coleta de dados operacionais em tempo 
real; e o equipamento que atuará como uma peneira de segurança 
após o processo de moagem e antes do processo da extrusão, evi-
tando, assim, que partículas grossas cheguem à extrusora. 
Investimos constantemente em máquinas operatrizes, como tor-
nos CNC e robô de solda, além de novos galpões fabris, visando 
ampliar nossa capacidade produtiva e melhorar o padrão de quali-
dade das peças e equipamentos que fabricamos. 

Claudia Pagano
Departamento de Marketing da Ferraz Máquinas

AQUACULTURA
Share Our Vision

www.adisseo.com 

Soluções específicas para uma
aquicultura sustentável e rentável

Na Adisseo, oferecemos soluções de nutrição e saúde específicas para cada
espécie, para clientes de aquicultura em todo o mundo.
Há muito a ganhar ao otimizar sua estratégia de aditivos nutricionais.
Nossos especialistas em aqua são apaixonados pelo que fazem e
poderão ajudá-lo a descobrir como aumentar sua produtividade
e rentabilidade.

Estamos ansiosos para compartilhar nossa visão com você!
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As empresas dos diferentes segmentos 

estão confiantes na melhoria das condições 

para investimentos. Acima de tudo, confiam 

no potencial da piscicultura brasileira.
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PERSPECTIVAS

IMEVE
Nossa perspectiva para 2021 é extremamente otimista. No seg-
mento Aqua, a IMEVE é uma das três empresas líderes, sendo a 
única nacional, o que possibilita maior competitividade. Estamos 
prevendo crescimento de 30% no business to farm e de 20% no 
business to business. No mercado Latam, a expectativa é ainda 
mais otimista. Com a finalização dos registros no Equador, Hon-
duras, México, Belize, Nicarágua, Peru e Chile, estimamos cres-
cimento de 100% a 120%. Além do mercado latino-americano, 
estamos finalizando registro no Oriente Médio e iniciando nego-
ciações no mercado asiático. 
Em termos de investimentos programados para 2021, focamos 
principalmente em rastreabilidade microbiológica e enzimática. 
Já temos parcerias com diversos institutos de pesquisas e labora-
tórios para monitoramento e rastreabilidade dos nossos produtos. 
Em relação a produtos, investiremos em soluções para a modula-
ção do sistema imune de peixes após passarem pelo processo de 
vacinação, aumentando a viabilidade dos plantéis. 

Renato Almeida
Gerente Técnico de Aquicultura da IMEVE

PATENSE
As perspectivas para 2021 no segmento de aquicultura são positi-
vas e incluem a ampliação do atendimento dos serviços de coleta 
em até cinco estados (MG, SP, RJ, GO e ES). Em termos de in-
vestimentos, temos a inauguração da linha de processamento de 
subprodutos de peixes com capacidade de 160 t/dia, em Patos de 
Minas (MG). 

Tom Gonçalves
Responsável pelo Marketing da Patense

PHIBRO SAÚDE ANIMAL
2021 apresenta-se como um ano bastante desafiador no que tange 
a custos de produção, com reflexos no aumento do kg do pescado 
de cultivo para o consumidor final. Apesar disso, a Phibro está 
muito otimista em relação ao crescimento do mercado aqua e às 
oportunidades, a partir do amadurecimento e profissionalização 
da atividade.
A Phibro continua investindo fortemente no setor, tanto com 
a chegada de novos itens e o aumento do mix de produtos bem 
como no fortalecimento da equipe aqua e dos distribuidores.
A Phibro, por meio de sua expertise na produção de proteína ani-
mal, vem consolidando seu portfólio de aditivos nutricionais fo-
cados em saúde e nutrição na aquicultura e isso continuará avan-
çando com a chegada de novos produtos. A inovação faz parte 
do DNA Phibro e muitas novidades virão com foco no serviço e 
atendimentos customizados para seus clientes.

Daniel Fuziki
Gerente de Negócios de Aquacultura da Phibro

SUIAVES /AMMCO
Em 2021, vamos intensificar nossas atividades na aquicultura 
com a implantação dos escritórios de Bastos (SP), para atender 
especialmente os reservatórios do Estado de São Paulo, e de Natal 
(RN), visando atender à região Nordeste do Brasil – especialmen-
te a bacia do Rio São Francisco. Também reforçamos o escritório 
de Cuiabá (MT), para atender à Centro-Oeste, e o escritório de 
Toledo (PR), que permite manter nossos estoques de produtos e 
atender à região Sul do Brasil.
Também vamos ampliar nossas parcerias comerciais no Brasil e 
intensificar a busca por parceiros comerciais no exterior, possibi-
litando a importação de alguns conceitos e produtos para o mer-
cado brasileiro. 
Nossa expectativa para 2021 é de aumento da demanda de servi-
ços em fábrica de rações pelos clientes de aquacultura.
Para isso, vamos fortalecer nossa equipe de Aquacultura com mais 
serviços de sanidade em campo, colheita de material para diagnós-
tico laboratorial e suporte aos nossos produtos.

Luiz Eduardo Conte
Diretor da SUIAVES/AMMCO

MSD SAÚDE ANIMAL
As perspectivas para 2021 seguem muito positivas e alinhadas ao 
crescimento e à projeção do mercado da tilapicultura no Brasil. 
Temos investimentos importantes programados, especialmente 
junto às principais plataformas de transferência de conhecimento, 
um dos principais pilares da MSD Saúde Animal, como: 
Líder X – Cursos de Liderança e Capacitação para Gerentes 
IV Intertemporada Técnica da MSD – Curso de Capacitação Téc-
nicas em Sanidade
Club AquaVac – Programa de benefícios e relacionamento aos 
principais clientes
Planejamos o lançamento da vacina bivalente AquaVac Strep SaSi 
para proteção de S. agalactiae sorotipo Ib + S. iniae, produto iné-
dito e que elevará os níveis de proteção e performance em nossa 
cadeia. Também lançaremos a plataforma de vacinação injetável 
automática para tilápia, com tecnologia local. Projeto robusto e 
inovador, que certamente revolucionará a indústria. Lançaremos 
ainda Omnicide, desinfetante altamente competitivo e inovador 
para atuar na biosseguridade. 

Rodrigo Zanolo
Gerente de Mercado | Aquicultura da MSD Saúde Animal

BMD TÊXTEIS
Com o valor do dólar ainda alto e dificuldades de importação de 
insumos, principalmente da China, a BMD tem expectativa de 
crescimento superior a 20% em relação a 2020, principalmente no 
agronegócio, incluindo a Aquicultura. 
A BMD está investindo na renovação do seu parque fabril, princi-
palmente em teares de última geração para atender ao crescimen-
to da demanda. Além dos teares, há investimento em máquinas 
de confecção, buscando maior variedades de produtos para telas, 
bolsões, comedouros e tampas para criação de peixes.
Também programamos o início do e-commerce e a participação 
de feiras e eventos adiadas em 2020, caso seja possível.

Fabio Zafalon
Gerente Comercial da BMD Têxteis

A Cardinal nasceu para atender com inovação
os produtores, oferecendo soluções para
piscicultura em grande escala e aplicando
tecnologias de precisão e controle,
proporcionando alto rendimento e otimização
de resultados, potencializando suas produções.

PRODUTOS:
• Bombas de Peixes;
• Captadores e selecionadores
de peixes;
• Sistemas de alimentação;

RESPEITO À MÁXIMA PRESERVAÇÃO DO PEIXE

INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA

ALTO RENDIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS

AGILIDADE E CONFORTO AO TRABALHO DIÁRIO

SAIBA PORQUE
A CARDINAL É
UMA MARCA EM
ASCENÇÃO NO
MERCADO
BRASILEIRO DE
PISCICULTURA.

Acesse cardinal.ind.br para 
conhecer nossa plataforma 

digital, com informações sobre 
os produtos disponíveis no 

mercado.  Contato comercial: 
contato@cardinal.ind.br
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Processamento eficiente e personalizado à sua necessidade, para peixes de cultivo como a tilápia.

• Alto rendimento, produtividade e qualidade
• Menor tempo de processamento
• Rastreabilidade total
• Monitoramento individual dos operadores, em tempo real

marel.com

Processamento 
simplificado
para pescado branco

Soluções para pescados

BOAS PERSPECTIVAS 
TAMBÉM PARA AS 
AGÊNCIAS OFICIAIS E AS 
ENTIDADES DE CLASSE

PERSPECTIVAS

ABRA 
(Associação Brasileira de Reciclagem Animal)
As perspectivas para o setor de reciclagem animal são muito boas. 
Há na agenda participação em feiras nacionais e internacionais, 
além de congressos e diversos outros eventos. O diálogo interna-
cional com embaixadas e câmaras de comércio e também as roda-
das de relacionamentos, realizadas com potenciais compradores, 
acontecerão ao longo do ano. 
Além destes, também estão na pauta a tradicional Capacitação 
ABRA que Aqui Tem Qualidade – AATQ para produção higiê-
nica de farinhas e gorduras de origem animal, bem como o ABRA 
EXPORT – Curso de capacitação para atuação internacional
O site ABRA (www.abra.ind.br), totalmente reformulado em 
2020, conta com área especial dedicada a anunciantes, para ajudar 
sua empresa a alcançar ainda mais mercados. Trata-se de uma nova 
forma de contato entre fornecedores de insumos e os associados.

Marcelo Lara
Coordenador de Comunicação da ABRA

BAHIA PESCA 
Em 2021, haverá a implantação de parque aquícola na barragem 
de Ponto Novo, que dinamizará a piscicultura na região e servirá 
como projeto-piloto para a criação de outros parques aquícolas 
em todo o estado.
Os investimentos da iniciativa privada atingem aproximadamente 
R$ 5 milhões. A área é de cerca de 8 hectares, com produção esti-
mada em 700 toneladas de peixes por ano.

Jan Penalva
Assessoria de Comunicação da Bahia Pesca

AQUABIO
(Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática)
A pandemia da COVID-19 fez com que os desafios a ser enfren-
tados em 2020/2021 fossem ainda maiores. Tal situação não foi 
diferente para a AQUABIO. Vivenciamos com grande apreensão 
e expectativa os desdobramentos nefastos desta pandemia para a 
sociedade brasileira, em especial para a aquicultura.
Dentro das limitações impostas pela pandemia, a AQUABIO 
mantém-se ativa. Apoiamos eventos e participamos em reuni-
ões, fóruns de discussão e comissões de entidades coirmãs, como 
o Comitê de Sanidade da Peixe BR. Também enfrentamos difi-
culdades. Devido às condições sanitárias do país, o Aquaciência, 
principal evento científico da aquicultura no Brasil, tradicional-
mente organizado pela AQUABIO a cada dois anos, teve de ser 
transferido para 2021. 
Temos ciência de que tanto o setor produtivo como a academia ain-
da contabilizam suas perdas, mas também temos a certeza de que 
todos continuaremos trabalhando em prol de uma aquicultura eco-
nomicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa.

Cintia Labussière Nakayama
Presidente da AQUABIO
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É o que aposta Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura. 
“Condições para isso o Brasil tem”, diz.

A produção brasileira de peixes de cultivo está em cres-
cimento constante. Na média dos últimos 20 anos, 
supera – com folga – o avanço das demais proteínas 

animais (aves, suínos e bovinos). Mas claramente há um lon-
go caminho a percorrer.
Segundo levantamento da Associação Brasileira da Piscicul-
tura (Peixe BR), em 2000 o país produzia menos de 200 mil 
toneladas de tilápia, peixes nativos e outras espécies e não 
participava do mercado internacional.
Naquele momento não havia parâmetro de comparação com 
as demais carnes (frangos, suínos e bovinos). É claro que 
estas atividades já estavam consolidadas, mas a piscicultura 
não figurava em nenhum quadro comparativo de proteínas 
animais.
Em 2000, o Brasil era o segundo maior exportador de carne 
bovina, o terceiro de frangos e o sexto maior fornecedor glo-
bal de carne suína. Juntas, naquele ano as atividades foram 
responsáveis pela venda externa de cerca de 1,57 milhão de 
toneladas de proteínas animais. 
Em termos de produção, essas atividades também já eram lí-
deres. A avicultura (5 milhões de toneladas/ano) e a pecuária 
de corte (6,2 milhões de toneladas/ano) estavam na terceira 
posição global. A suinocultura (2,5 milhões de toneladas/
ano) também estava entre as dez maiores.
Desde então (2000 a 2020), a avicultura cresceu 174%, a sui-
nocultura avançou 72% e a pecuária de corte saltou 53%. Já a 
piscicultura está praticamente quatro vezes maior, com pro-
dução de 802.930 toneladas/ano. 
O cenário deve se manter positivo pelas próximas décadas, 
com expansão da piscicultura. Em diferentes regiões, há pro-
jetos de aumento da capacidade de produção. Um fator im-
portante é a liberação de 73 áreas de águas da União para a 
atividade.
Numa outra ponta, trata-se de um alimento extremamente 
saudável e o consumo interno é baixo. Sem dizer que as po-
tencialidades de exportação são elevadas e as condições do 
Brasil, ideais para os peixes de cultivo.
Para crescer, a piscicultura brasileira precisa investir no au-
mento da produtividade. Para isso, é essencial o uso de mo-
dernas tecnologias, que impulsionem a eficiência, a redução 
de custos e a agilidade dos processos.
Além disso, a atividade segue os passos das demais atividades, 
com destaque para avicultura e suinocultura, que utilizam o 
modelo de integração – associação de pequenos produtores 
com uso de insumos fornecidos pela agroindústria ou coo-
perativa.
“Em 20 anos, o Brasil será o maior produtor mundial de 
peixes de cultivo, com a liderança da tilápia”, diz Francisco 
Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura 
(Peixe BR). “A hora de atrair investimentos é agora”, com-
plementa.

LÍDER MUNDIAL EM 20 ANOS?

ANÁLISE

MUITO AINDA A 
CRESCER

O brasileiro é apaixonado por carne. Nada como 
números para justificar uma afirmação. O consu-
mo per capita de frangos supera os 42 kg/hab/
ano, o de carne bovina perdeu força devido à pan-
demia, porém ainda está acima de 30 kg/hab/ano 
– já chegou a 40 kg – e o de carne suína mantém-
-se estabilizado no patamar de 15 kg/hab/ano.
Enquanto isso, o consumo de peixes de cultivo 
é inferior a 4 kg/hab/ano. “Somente esses dados 
mostram o grande potencial de crescimento da 
demanda interna por tilápia, peixes de cultivo e 
outras espécies. Afinal, são alimentos saudáveis, 
de qualidade e produzidos com segurança e de 
acordo com as melhores práticas”, assinala Fran-
cisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR”.

ANÁLISE

GLOBAL LEADER IN 20 YEARS?

Brazilian farmed fish production is growing constantly. On ave-
rage, over the last 20 years, it has easily outpaced the growth of 
other animal proteins (poultry, pork and beef ), but clearly there 
is a long way to go.
According to a study by the Brazilian Fish Farming Association 
(Peixe BR), in 2000 the country produced less than 200,000 tons 
of tilapia, native fish and other species, and did not participate in 
the international market.
In 2000, Brazil was the second largest exporter of beef, the third 
largest in poultry and the sixth largest global supplier of pork. 
Taken together, they were responsible for exports of approxima-
tely 1.57 million tons of animal protein. 
In terms of production, these industries were also global leaders: 
poultry (5 million tons/year) and beef (6.2 million tons/year) 
ranked third globally; pork (2.5 million tons/year) also ranked 
in the top ten.

Since then (2000 to 2020), poultry production has grown 174%, 
pork 72% and beef 53%. Growth in fish farming is almost four 
times higher (390%), with production of approximately than 
802,000 tons per year.
The scenario should continue positive over the next decades, with 
the expansion of fish farming. There are projects to increase pro-
duction capacity in different regions in Brazil. An important fac-
tor in this is the authorization granted to use 73 areas of Federal 
waters for this activity.
To continue growing, Brazilian fish farming needs to invest in impro-
ving productivity. To achieve this, it is essential to employ modern 
technologies to improve the efficiency, cost and agility of processes.
“In 20 years, Brazil will be the world's largest producer of farmed 
fish, with tilapia leading the way,” says Francisco Medeiros, presi-
dent of the Brazilian Fish Farming Association (Peixe BR). "The 
time to attract investments is now," he adds.

QUADRO - PRODUÇÃO ANIMAL DO BRASIL ENTRE 2000 E 2020 (Mi/t)

AVICULTURA

PRODUÇÃO

EXPORTAÇÃO

5 13,7 174
2000 2020 %

0,91 4,4 440
2000 2020 %

SUINOCULTURA

PRODUÇÃO

EXPORTAÇÃO

2,5 4,3 72
2000 2020 %

0,17 1 588
2000 2020 %

PECUÁRIA DE CORTE

PRODUÇÃO

EXPORTAÇÃO

6,2 9,5 53
2000 2020 %

0,5 2 400
2000 2020 %

PISCICULTURA

PRODUÇÃO

EXPORTAÇÃO

0,2 0,8 400
2000 2020 %

0,001 0,007 7.000
2000 2020 %
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PRODUÇÃO DE TILÁPIA 
NO BRASIL CRESCE MAIS 
QUE NOS DEMAIS PAÍSES
Produção mundial avança 2%, segundo a FAO, superando a barreira dos 6,2 milhões de toneladas por ano.

A produção mundial de tilápia superou 6,2 milhões de 
toneladas em 2020, aponta levantamento preliminar 
da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), 

tendo como fontes consultorias internacionais de aquicultu-
ra e entidades globais, como a FAO/ONU.
Esse resultado estima crescimento de 2% na produção global 
em um ano fortemente impactado pela pandemia do novo 
coronavírus. Em vários países, a cadeia produtiva enfrentou 
desafios em termos de custos de insumos para a alimentação 
e até fornecimento de alevinos. 
Adicionalmente, os países exportadores tiveram problemas, es-

pecialmente na primeira metade de 2020, devido à redução do 
consumo em diferentes regiões – somente ajustada no segundo 
semestre. Nesse momento, a oferta foi menor que a demanda.
O Brasil mantém-se na 4ª posição entre os maiores produ-
tores, com cerca de 486 mil toneladas (dados de 2020). A 
China está na liderança, seguida pela Indonésia e Egito. 
A produção brasileira representa cerca de 50% da egípcia, po-
rém espera-se que o cultivo avance em ritmo mais acelerado 
no Brasil, especialmente com a liberação de áreas da União, 
o que pode multiplicar por cinco a produção em menos de 
uma década.

PISCICULTURA NO MUNDO

TILAPIA PRODUCTION IN BRAZIL GROWS FASTER THAN EGYPT'S

Global tilapia production surpassed 6.2 million tons in 2020, 
according to a preliminary study by the Brazilian Fish Farming 
Association (Peixe BR), using sources such as international aqua-
culture consulting companies and global organizations like the 
UN's Food and Agriculture Organization (FAO).
Brazil continues in 4th position among the largest producers, 

with approximately 486,000 tons (2020 data). China ranks first, 
followed by Indonesia and then Egypt. Brazilian production 
represents approximately 50% of Egyptian production, but the 
expectation is that Brazil's production will outpace Egypt's, espe-
cially with the authorization to use Federal waters, with a poten-
tial for a five-fold increase in production in less than a decade.

PISCICULTURA NO MUNDO

OS MAIORES PRODUTORES DE TILÁPIA DO MUNDO (mi/t/ano)

PRODUÇÃO GLOBAL DE TILÁPIA EM CRESCIMENTO (mi/t/ano)

Fonte: Peixe BR e consultorias internacionais 
* Estimativa

4º

1º
3º

6º8º
7º

5º
2º

2019

5.8 milhão

2020

6.2 milhão

2021

6.3 milhão

*

Fonte: Peixe BR e consultorias internacionais 
* Estimativa

1º
CHINA

2020

2021*

2019

1.95 milhão
2.00 milhão

1.90 milhão
2020

2021*

2019

1.30 milhão
1.40 milhão

1.20 milhão

2º
INDONÉSIA

2020

2021*

2019

940 mil
990 mil

900 mil

3º
EGITO

*

2020

2021

2019

486 mil
520 mil

432 mil

4º
BRASIL

220 mil
225 mil

8º
VIETNÃ

2019

2020

* 2021 230 mil
2020

2021*

2019

350 mil
355 mil

340 mil

5º
TAILÂNDIA

7º
BANGLADESH

2019

2020

250 mil
255 mil

* 2021 265 mil

6º
FILIPINAS

2020

*

2019

350 mil
340 mil

2021 360 mil
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A MELHOR FONTE DE NUCLEOTÍDEOS
 PARA O CULTIVO DE:

ESTIMULA O SISTEMA
IMUNOLÓGICO COM
AUMENTO DA
SOBREVIVÊNCIA

MELHORA
COMPROVADA
EM CRESCIMENTO
E PERFORMANCE

FONTE NATURAL
PARA REDUZIR
O USO DE
ANTIBIÓTICOS

TILÁPIA TRUTA CAMARÃO

DE
NUCLEOTÍDEOS

TOTAIS

40% DE
NUCLEOTÍDEOS

LIVRES

18%

LÍDER EM 
NUCLEOTÍDEOS LIVRES 
PARA AQUACULTURA

Países líderes fortalecem produção e espécies têm desempenho semelhante, aponta números da FAO.

Os dados preliminares da produção global de panga-
sius e de salmão apontam para equilíbrio entre as 
duas espécies. Em 2020, o cultivo de ambos os pei-

xes foi equivalente, com vantagem muito pouco perceptível 
do pangasius, devido ao aumento da produção no Vietnã, 
China e China. 

Mas o salmão mantém crescente presença nos países desen-
volvimentos e, pelas estimativas da Associação Brasileira da 
Piscicultura, tem receita ainda superior. 
Vietnã, Índia e Bangladesh mantêm-se na liderança na pro-
dução de pangasius; Noruega e Chile dominam o mercado 
global de salmão.

PANGASIUS E SALMÃO 
CAMINHAM JUNTOS EM 
TERMOS GLOBAIS

PISCICULTURA NO MUNDO

QUADRO - RANKING GLOBAL DA PRODUÇÃO (Mi/t)

PANGASIUS AND SALMON MARCH TOGETHER GLOBALLY

Preliminary data on global pangasius and salmon production point to 
similar levels between the two species. In 2020, the cultivation of both 
fish species was equivalent, with an almost imperceptible advantage for 
pangasius, due to increased production in Vietnam and China. 
However, salmon maintains a growing presence in developing 

countries and, according to Brazilian Fish Farming Association 
estimates, has even higher revenues.
Vietnam, India and Bangladesh continue to lead in the produc-
tion of pangasius; and Norway and Chile dominate the global 
salmon market.

SALMÃO

2.55 2.60 2.65
2019 2020 2021

PANGA

2.55 2.60 2.65
2019 2020 2021
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Projetos de apoio aos piscicultores não avançam com a rapidez esperada. Segundo levantamento da Peixe BR, em 2020 a 
atividade recuou 7,7% em termos de produção, ficando na 21ª posição entre os maiores estados produtores (mesma posição 
do ano anterior).

A piscicultura acreana não teve seus melhores momentos 
em 2020. Aliás, a atividade está em declínio há pelo me-
nos quatro anos de acordo com Nilton César Souza, en-

genheiro agrônomo da Secretaria de Estado de Produção e Agro-
negócio (SEPA). No ano passado, a produção despencou 2,19%, 
segundo o técnico.  
Vários motivos em conjunto explicam a situação da atividade no 
estado. Destaque para falta de legislação, altos tributos, insegu-
rança logística, dificuldade de licenciamento ambiental, pouca 
tecnologia disponível, baixos níveis de controle de qualidade da 
água e alto custo de energia e alimentação.
A luz no final do túnel inclui iniciativas específicas, mas que avan-
çaram pouco nos últimos anos. É o caso do Projeto Pesca Susten-
tável, do governo do estado, que envolve a capacitação de produ-
tores – especialmente de pirarucu –, o fortalecimento da cadeia 
produtiva e o apoio à certificação ambiental. Há, ainda, o NUPA 
8, projeto que une governo e iniciativa privada, e o demorado pro-
cesso de certificação internacional do pirarucu no programa da 
Marine Stewardship Council (MSC), que não avança desde 2014.
O ACRE ainda está refém de uma política anterior, que tinha 
projeto de desenvolvimento da atividade baseado em premissas 
incompatíveis com a economia de mercado. Isso resultou em 
grandes investimentos com recursos públicos e privados sem re-
sultados econômicos. O setor necessita urgentemente de uma 
política ambiental clara, transparente, aplicável, moderna e célere 
na emissão das licenças para atrair quem pode e deseja produzir. 
Somente assim a infraestrutura existente pode ser incorporada ao 
sistema produtivo.

CRESCENTES DIFICULDADES EM VÁRIAS 
FRENTES EMPACAM PRODUÇÃO NO ESTADO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

7.020 t2016

8.500 t2018

4.060 t

4.400 t

2020

2019

8.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

0 t

4.000 t

60 tTilápia

Outros*

Nativos

Fonte: PeixeBR

ACRE

EENNTTRREE  EEMM  CCOONNTTAATTOO
PPAARRAA  SSAABBEERR  MMAAIISS  SSOOBBRREE
NNOOSSSSOOSS  PPRROODDUUTTOOSS

00880000  220033  44000000
    8833  33443344  44000000

ssaacc@@gguuaarraavveess..ccoomm..bbrr

PPÓÓSS--LLAARRVVAASS  de camarão e peixe bem 
nutridas com aumento da sobrevivência 
nas transferências e desafios

Conheça nossas soluções :

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

7,7%



66 67ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021 ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021

Consumo também aumentou no estado, minimizando aumento dos custos. Esse cenário motivou investimentos dos 
piscicultores. Com isso, atividade cresceu 25% em apenas um.

A busca por proteínas mais saudáveis aumentou a deman-
da por peixes de cultivo, especialmente em feiras livres, 
em Alagoas, avalia a Secretaria da Agricultura, Pecuária, 

Pesca e Aquicultura. Mesmo assim, houve “redução na margem 
de lucro do produtor devido à elevação dos preços dos insumos, 
principalmente das commodities que compõem a ração”.
O governo estadual analisa que “a ampliação da participação do 
peixe local no mercado foi a principal conquista do ano. O pro-
dutor alagoano vem conquistando espaço”. O estado concentra a 
produção em tilápia e tambaqui.
“Os cuidados de sanidade e o potencial de mercado podem criar 
um ambiente que favoreça o crescimento da atividade”, observa 
a Secretaria. “Ressalvas devem ser consideradas, como os custos 
dos insumos principalmente, visto que as commodities tendem a 
permanecer nesse patamar de preços por alguns meses e a redução 
da margem pode desencorajar a ampliação da produção”.
Outro desafio inclui a lentidão nos trâmites de licenciamento, 
ainda mais prejudicados devido à pandemia. O portal www.licen-
ciamento.ima.al.gov.br busca dar mais celeridade, porém ainda 
não está nos níveis necessários. 
Segundo o levantamento da Peixe BR, em 2020 Alagoas produziu 
10 mil toneladas de peixes de cultivo, com expressivo crescimento 
de 25% sobre o ano anterior. Com isso, manteve a 19ª posição 
entre os maiores estados produtores do país.

VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL 
MINIMIZA PREJUÍZOS DURANTE PANDEMIA

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.830 t2016

8.250 t2018

10.000 t

8.000 t

2020

2019

3.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

200 t

2.500 t

7.300 tTilápia

Outros*

Nativos

Fonte: PeixeBR

ALAGOAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

25%



68 69ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021 ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021

Aumento da procura por licenciamento ambiental é um indicador importante. Mesmo assim, atividade recuou 5,5% em 
termos de produção, atingindo 1,04 mil toneladas.

A piscicultura do Amapá não teve saldo positivo em 2020. 
Edson Francas dos Santos, diretor da Diretoria de De-
senvolvimento da Pesca e Aquicultura, do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá, afirma que, em virtude da 
pandemia, a consequentemente elevação dos custos dos insumos 
e a escassez de ração, os números ficaram aquém do esperado. 
“Nossa produtividade ainda é pequena, especialmente quando 
comparada ao potencial ambiental disponível para a atividade no 
estado”, diz Santos. Ele também destaca a falta de tecnologias e a 
baixa disponibilidade de alevinos para recria para atender à de-
manda local.
Em contrapartida, os piscicultores do Amapá comemoram a ins-
talação de uma fábrica de ração no distrito industrial de Santana e 
o avanço dos processos de licenciamento ambiental, que passou a 
ser realizado pelos municípios. 
“A procura por licenciamento para implantação e ampliação de 
pisciculturas cresce consideravelmente no estado, assim como o 
envolvimento do governo por meio do Instituto de Extensão, As-
sistência e Desenvolvimento Rural do Amapá, com projetos que 
visam o desenvolvimento da atividade de forma a garantir o apri-
moramento social e econômico de forma sustentável.
As perspectivas da piscicultura amapaense são positivas, porém 
em termos práticos o desempenho ainda patina. Segundo o levan-
tamento da Peixe BR, em 2020 o estado produziu apenas 1.040 
toneladas, com queda de 5,5% em relação ao ano anterior. O 
Amapá é o estado que menos produz peixes de cultivo no país.

PRODUÇÃO CRESCE, MAS PANDEMIA ELEVA 
CUSTOS E TRAVA NOVOS INVESTIMENTOS

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

650 t2016

1.030 t2018

1.040 t

1.100 t

2020

2019

1.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

960 t

80 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

AMAPÁ

0 tOutros*

5,5%



70 71ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021 ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021

Simplificação dos processos objetiva ajudar regularização de centenas de produtores. Mesmo esporádicas, iniciativas 
contribuíram para aumento da produção, que chegou a 21.500 toneladas em 2020: crescimento de 4,4%. Amazonas é o 14º 
maior produtor de peixes de cultivo do país.

Importante polo de produção de tambaqui e, em menor escala, 
de matrinxã e pirarucu, o Amazonas atualizou em 2020 a le-
gislação ambiental relacionada à piscicultura. O projeto de lei 

aprovado em novembro prevê que áreas de até 3 hectares de lâmi-
na d’água sejam dispensadas de visita prévia do órgão ambiental 
responsável pelo licenciamento.
De acordo com a Secretaria Estadual de Produção Rural, a medi-
da prevê a “simplificação dos procedimentos para o Cadastro de 
Aquicultura, com apresentação dos documentos administrativos, 
recibo do CAR [Cadastro Ambiental Rural], croqui da área da 
atividade e formulário de cadastro da atividade”. 
Em um ano atípico, a produção de peixes no estado passou por di-
versos obstáculos. “Os principais desafios estão relacionados prin-
cipalmente ao aumento dos custos de produção e à dificuldade 
dos piscicultores em repassar esse aumento para o produto final”.
A falta de crédito para custeio dos piscicultores e viabilizar novos 
investimento também impactaram o potencial da atividade no Ama-
zonas. Ainda não há expectativa de grandes melhoras para 2021.
A queda na produção e nos investimentos está diretamente rela-
cionada à insegurança jurídica ambiental, que impede que os pro-
dutores acessem crédito para investimento e custeio. Dessa forma, 
o Amazonas continua dependente da produção de outros estados 
para suprir sua demanda interna.
O Amazonas tem os maiores recursos hídricos do Brasil, mas não 
utiliza para produção aquícola. É importante e urgente a necessi-
dade de visão dos setores produtivo e público de voltar os olhos 
para a produção e a economia de mercado, focando em resultados.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ABRE NOVAS 
POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

27.500 t2016

15.270 t2018

21.500 t

20.596 t

2020

2019

28.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

21.500 t

Tilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

AMAZONAS

0 t

0 t

Outros*

4,4%
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Diversas iniciativas espalhadas pelo estado renovam o ânimo dos piscicultores. E os números aparecem. O estado saltou 
para a 9ª posição entre os maiores produtores de peixes de cultivo do Brasil.

A aquicultura vive momento desafiador na Bahia devido 
aos impactos econômicos da pandemia. Mesmo assim, 
há o que comemorar. A Bahia Pesca tem desenvolvido 

trabalho para atender em especial o pequeno produtor.
Na parte leste (região de Paulo Afonso e Glória), a atividade é 
mais profissionalizada. Nessa parte do estado, cerca de 4 mil pro-
dutores já geram renda com tilápia.
A piscicultura pode mudar o perfil econômico, de emprego e ren-
da de várias regiões da Bahia. Para isso, é fundamental ter clareza 
no processo de licenciamento ambiental e apoio da Bahia Pesca.
A pouca celeridade nos processos de licenciamento ambiental, 
principalmente aos pequenos produtores, é o principal entrave 
para o amplo desenvolvimento da piscicultura na região, pois eles 
ficam impossibilitados de acessar as linhas de crédito para inves-
timento e custeio. 
Uma política de industrialização no processamento da tilápia fa-
z-se necessária para que o estado continue a ser importante pro-
dutor no Nordeste e possa oferecer ao consumidor produtos com 
excelente qualidade sanitária.
As iniciativas em diferentes regiões do estado contribuem para o 
aumento da oferta local. Levantamento da Peixe BR aponta cres-
cimento de 5,8% na produção de peixes de cultivo na Bahia, atin-
gindo 30.270 toneladas. Com isso, o estado assume a 9ª posição 
entre os maiores produtores do país.

BAHIA AVANÇOU, MESMO EM MOMENTO 
DESAFIADOR, E CRESCERÁ AINDA MAIS

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

25.500 t2016

30.460 t2018

30.270 t

28.600 t

2020

2019

27.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

3.200 t

70 t

27.000 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

BAHIA

Outros*

Innovations for a better world.

Conheça essa novidade para o 
mercado de aquafeed.

Alto padrão de higiene, excelente acabamento 
e melhor custo benefício, fazem da Extrusora de 
Rosca Simples da Bühler a solução ideal na 
área de extrusão de rações para peixes
e alimentos para animais domésticos.

Mais informações: 
media.southamerica@buhlergroup.com

Extrusora de
Rosca Simples

APP REALIDADE AUMENTADA

Faça a leitura do 
QR code ao lado e 
descubra mais!
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ai16057283645_Extrusora_PeixeBR_ANUARIO_2020.pdf   1   18/11/2020   16:39:27

5,8%
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Pesquisas e novas técnicas tentam retomar cultivo de tilápia, mas desafios são grandes. Em 2020, a produção local subiu 
expressivos 175%, posicionando o Ceará na 20ª posição entre os maiores fornecedores do país.

O clima segue como o principal inimigo da piscicultura do 
Ceará. Já são dez anos de redução do volume de chuvas. 
A saída tem sido o investimento nas pesquisas e na im-

plantação de técnicas inovadoras de cultivo, que renovam o âni-
mo dos sofridos produtores. 
Não obstante as dificuldades de clima e, consequentemente, de 
produção, o Ceará – especialmente Fortaleza – segue como um 
dos mais importantes centros de consumo de tilápia do Nordeste, 
atraindo a atenção de empresas da região e até do Sudeste.
Ceará já foi o maior produtor de tilápia do Nordeste. A falta de 
chuvas praticamente dizimou os grandes reservatórios, como 
o Açude Castanhão, que foi o principal centro de produção em 
anos passados.
Levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe 
BR) aponta que a produção de peixes de cultivo finalmente mu-
dou de rota no Ceará. Ao contrário da queda nos anos anteriores, 
devido à escassez de água, em 2020 o tempo ajudou um pouco e 
os piscicultores retomaram o ânimo.
Como resultado, Ceará produziu 125% a mais, saltando de 2.000 
t para 5.500 t. Esse resultado contribui para o estado alçar à 20ª 
colocação entre os maiores produtores de peixes de cultivo do país 
– estava na 25ª posição no ano anterior.

ESTADO INVESTE EM NOVOS MODELOS 
PARA RECUPERAR PRODUÇÃO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

12.000 t2016

4.900 t2018

5.500 t

2.000 t

2020

2019

7.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

0 t

5.500 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

CEARÁ

0 tOutros*

SEGURA, EFICAZ E COM 
LONGA DURAÇÃO DE IMUNIDADE

A proteção irretocável    |   Vacina para tilápias
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Poder aquisitivo e consumo elevado atraem marcas para esse mercado diferenciado. A produção local também respondeu 
positivamente em 2020, com aumento de 37,5%, atingindo 2.060 toneladas, de acordo com levantamento da Peixe BR.

Produção local pequena, mercado imenso! O Distrito Fede-
ral é um dos maiores consumidores de peixes de cultivo do 
Brasil. Cerca de 85% do total comercializado vêm de fora. 

Está aí um potencial que pode, e deve, ser explorado. 
A produção do Distrito Federal e entorno, ainda tímida, tem es-
paço para crescimento. Porém, enfrenta desafios. De acordo com 
a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, o modelo de cul-
tivo é o principal motivo.  
Para incentivar a produção de peixes, que estacionou em 1.500 
toneladas em 2020, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal e a Secretaria de Agricultura buscam ca-
pacitar os produtores. Cursos de técnicas de construção de vivei-
ros, análise de transparência, temperatura e acidez da água, assim 
como métodos de manejo de peixes estão entre os ensinamentos 
compartilhados.
De maneira geral, a análise do mercado do Distrito Federal deve 
ser feita com base na importação de peixes dos grandes centros. A 
população é crescente e tem alto poder aquisitivo, o que motiva o 
aumento da oferta. Como a produção local não reage, o espaço é 
farto para marcas que desejam investir em produtos diferenciados.
O perfil do produtor rural do Distrito Federal ainda é um dos 
principais entraves para p investimento na piscicultura como ne-
gócio para gerar lucro e renda. O sistema de integração, como da 
agroindústria, pode ser o caminho para atrair os produtores para 
a atividade, pois a produção e a comercialização informais no Dis-
trito Federal têm poucas chances de sobrevivência.

PRODUÇÃO LOCAL NÃO AVANÇA E IMPORTAÇÃO 
CRESCE PARA ATENDER À DEMANDA

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.620 t2016

1.500 t2018

2.060 t

1.500 t

2020

2019

1.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

280 t

1.780 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

DISTRITO FEDERAL

0 tOutros*

37,3%
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Produção aumenta, mas há questões importantes a ser definidas, como o licenciamento. Levantamento da Peixe BR aponta 
crescimento de 30% na oferta local, o que posiciona o estado na 16ª posição em nível nacional.

A piscicultura tem um ano de altos e baixos no Espírito 
Santo. Pelo lado positivo, foram identificados novos pro-
jetos e outros em expansão, especialmente do cultivo de 

tilápia nos municípios de Linhares, Alegre, Domingos Martins, 
Marechal Floriano, Conceição do Castelo e Santa Teresa. Linha-
res é o maior produtor de tilápia do Espírito Santo, com 30% do 
total, informa o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Incaper).
Também foram realizados projetos para consorciação entre peixes 
de cultivo e espécies marinhas, objetivando aproveitar o poten-
cial de mar do estado. Em conjunto, essas iniciativas contribuíram 
para o aumento da produção em 2020.
Numa outra ponta, o regime de chuvas foi menor em 2020, assim 
como aumentou a discussão sobre o impacto da produção em la-
goas. Há, inclusive, um projeto de lei, em discussão, objetivando 
apontar os níveis ideais de população de peixes de cultivo para não 
impactar na qualidade da água.
Em termos de licenciamento, ainda há o que avançar. Os produto-
res se queixam da burocracia envolvida no processo, em que pese 
a adoção de procedimentos para a obtenção da licença ambiental, 
que inclui – no caso dos pequenos – a dispensa de licenciamento 
ambiental e o licenciamento ambiental simplificado.
O Espírito Santo é um dentre vários estados brasileiros que so-
frem com o descaso do setor público em relação à política am-
biental. Falta de legislação clara, célere e que beneficie quem pro-
duz. A realidade impede a formalização da atividade, o acesso ao 
crédito e consequentemente o baixo crescimento e a necessidade 
constante de aquisição de peixes de cultivo de outros estados para 
abastecimento interno.

DISCUSSÕES SOBRE CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃO EM LAGOAS PREOCUPAM

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

10.800 t2016

13.190 t2018

18.532 t

14.230 t

2020

2019

12.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

650 t

17.882 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

ESPÍRITO SANTO

0 tOutros*

CONHEÇA AS VANTAGENS NO USO DO 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E DO ÁCIDO 
PERACÉTICO NA AQUACULTURA:

A Peróxidos do Brasil, reconhecida 

pela sua liderança, é a maior 

planta de peróxido de hidrogênio 

para o mercado do mundo.  

E agora, também caminha 

ao seu lado na aquacultura.

» Melhora na oxigenação da água;

» Combate parasitas, mantendo os peixes saudáveis 
   por mais tempo;

» Inovação com a redução de danos a sua produção;

» Soluções limpas que não deixam resíduos na 
   água e nos peixes.

Entre em contato pelo +55 0800-418182 ou vendas.peroxidos@solvay.com
Nosso atendimento irá indicar o distribuidor autorizado da sua região.

Nossas marcas são reconhecidas no 

tratamento de águas, potável, rios e 

lagoas, remediação de solos e no 

controle microbiológico. 

PARAMOVE ®- No controle do piolho 
do salmão

IX® - Na oxigenação de lagoas de criação

Proxitane ® - No controle microbiológico

DW® - Controle de algas

30%
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Gargalos existem, mas atividade prega foco nas inovações para produzir e comercializar. Mesmo crescendo 0,2% em 
produção em 2020 (30.270 t), o estado perdeu uma posição no ranking nacional, situando-se na 10ª colocação.

A expectativa era de recuperação da produção em 2020. Po-
rém, a pandemia impactou em cheio a atividade. A pro-
dução conseguiu superar o ano de maneira satisfatória 

somente no último trimestre do ano.
Este é o resumo de 2020 para Paulo Roberto Filho, vice-presi-
dente da Comissão de Aquicultura da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás. “Para os pequenos produtores, a solução foi 
se reinventar. O principal desafio foi a comercialização no início 
da pandemia, em plena Semana Santa. Os maiores já estavam com 
contratos garantidos de venda. Já para os pequenos, a solução foi 
comercializar o peixe nos seus munícipios ou regiões”, informa.
Em linhas gerais, o cenário da piscicultura manteve-se o mesmo. 
“Os gargalos continuam. Com a pandemia, os grupos que realiza-
riam investimentos deixaram para 2021”.
A Associação Goiana de Piscicultura, associada da Peixe BR, é 
otimista para este ano, projetando bons investimentos e avanço 
tecnológico.
Goiás tem um dos melhores ambientes para produção de peixes 
de cultivo, além de um grande mercado consumidor, logística, 
energia elétrica, insumos básicos de ração e fábricas de ração. 
Porém, sofre com problemas graves comuns a muitos estados: 
até agora o setor público não enxergou a piscicultura como im-
portante atividade do agronegócio. Também falta licenciamento 
ambiental mais claro e celeridade em sua implantação, além de 
política tributária que penaliza o produtor local e beneficia os es-
tados vizinhos. Os aspectos positivos ainda não conseguiram so-
brepor-se aos aspectos negativos e fazem com que o estado patine 
na produção há alguns anos.

TECNOLOGIAS E CRIATIVIDADE AJUDAM 
A SUPERAR DESAFIOS DO MOMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

34.000 t2016

30.630 t2018

30.062 t

29.500 t

2020

2019

33.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

11.860 t

120 t

18.082 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

GOIÁS

Outros*

PRODUÇÃO POR ESTADO

(19) 3795-0818
vendas@br.multivac.com
br.multivac.com

DEIXE O SEU PRODUTO
IRRESISTÍVEL NO PONTO
DE VENDA

TERMOFORMADORA F 100

A Multivac oferece uma linha completa de máquinas embaladoras, 
voltadas para o mercado de peixes e frutos do mar, que aliam 
praticidade, eficiência e versatilidade.

Com a F 100, você embala filés, postas, pedaços ou fatias de diversas 
maneiras, agregando produtividade e lucratividade para o seu negócio.

CARACTERÍSTICAS

› Painel touchscreen com interface gráfica amigável.

› Adequada para embalagens com ATM, a vácuo.

› Extensão de shelf life.

› Exposição atrativa.

(19) 3795-0818

0,2%
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Piscicultura foi impactada pelo cenário sanitário e econômico do país, mas superou as adversidades e fechou 2020 com 
crescimento de 6% na produção.

Para Fernando Bergmann, superintendente de Desenvolvi-
mento da Aquicultura da Secretaria de Agricultura, Pecu-
ária e Pesca do Maranhão, o fato de a pandemia aparecer 

com força em março, às vésperas da Semana Santa, foi determi-
nante para a atividade enfrentar duros momentos. “Foi grande a 
queda na comercialização, especialmente com o fechamento das 
feiras livres”.
“Mas novos problemas apareceram, como a falta de algumas ma-
térias primas para ração e o aumento de insumos, como soja e 
milho, que são cotados em dólar. Esse cenário trouxe ainda mais 
preocupação aos piscicultores”.
Ainda assim, 2020 foi marcado por investimentos pontuais na 
expansão de pisciculturas e na abertura de novos viveiros para 
produção no estado – especialmente de tambatinga, tambaqui, 
matrinchã, piau, curimatã, panga e tilápia. “Para 2021, nossa es-
perança é que o cenário volte ao normal, mostrando a força da 
piscicultura do Maranhão”, ressalta Bergmann. 
"Com a abertura de novos viveiros e o cadastramento de piscicul-
tores e produtores de alevinos, acreditamos que teremos condi-
ções de retomar o ritmo de crescimento”, complementa.
Como já é um dos maiores produtores de peixes de cultivo do 
país, esses ajustes internos na segunda metade do ano passado fo-
ram suficientes para puxar a oferta local, que encerrou 2020 com 
crescimento de 6%. Dessa forma, o Maranhão atingiu 47.700 t e 
saltou para a 5ª posição entre os estados.

CUSTOS DE PRODUÇÃO ELEVADOS E 
QUEDA NA COMERCIALIZAÇÃO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

24.150 t2016

39.050 t2018

47.700 t

45.000 t

2020

2019

26.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

40.800 t

2.700 t

4.200 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

MARANHÃO

Outros*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6%
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Efeitos da pandemia e aumento do custo da ração também contribuíram para recuo. Com isso, produção caiu 5,3% no ano 
passado e MT perdeu uma posição (agora é o 6º) no ranking dos estados.

A piscicultura mato-grossense enfrentou dificuldades para 
ter desemprenho satisfatório em 2020. A estiagem em todo 
o estado, os aumentos dos custos de alimentação e os atra-

sos na alevinagem no final do ano contribuíram para esse cenário. 
De acordo com Igor Davoglio, presidente da AQUAMAT (As-
sociação dos Aquicultores do Estado de Mato Grosso), entidade 
associada à Peixe BR, a pandemia provocou crise de demanda na 
Semana Santa, o principal período de consumo de peixes de cultivo. 
Além disso, a estiagem mais severa que o normal forçou redução 
nos níveis de alimentação. Somente a partir de julho começou a 
melhorar a relação oferta-procura de peixes nativos.
Como viés positivo, a demanda aumentou no segundo semestre, o 
que puxou os preços dos peixes para cima. “O mercado se aqueceu 
mais a partir de agosto. Os preços de venda subiram e com isso foi 
possível combater a elevação dos custos da ração”, explica Davoglio.
Segundo o dirigente, a principal conquista do ano foi a Guia de 
Trânsito Animal online, que agiliza o transporte de peixes no esta-
do. Para 2021, as expectativas são positivas. “Apesar do custo maior, 
esperamos a manutenção da demanda aquecida para os peixes nati-
vos”, conclui. 
Em 2020, Mato Grosso negociou com MPE, MPF, governo esta-
dual, Assembleia Legislativa e o setor produtivo, representado pela 
AQUAMAT e PEIXE BR, uma legislação para atender a todos os 
responsáveis pela atividade. Esse ajuste na legislação permite que o 
empreendedor do estado faça seus investimentos com segurança ju-
rídica, sendo que o principal avanço está a liberação da criação de 
tilápia nas bacias hidrográficas do Araguaia-Tocantins, Paraguai e 
Amazônica – áreas com aval das instituições citadas anteriormente.
A partir desta ação, a produção de tilápia teve aumento de 45% em 
2020, enquanto os peixes nativos apresentaram queda de 10%.
Nos meses de novembro e dezembro de 2020, houve intensa pro-
cura por alevinos de peixes nativos, o que já projeta recuperação 
na produção este ano, em decorrência da melhoria dos preços pa-
gos ao produtor.

APESAR DO POTENCIAL, FORTE ESTIAGEM 
DIFICULTA AVANÇO DA ATIVIDADE

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

59.900 t2016

54.510 t2018

46.800 t

49.400 t

2020

2019

62.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

42.000 t

300 t

4.500 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

MATO GROSSO

Outros*

5,3%
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Objetivo é arrojado, mas possível, devido às potencialidades da atividade no estado. Primeiros resultados já aparecem: em 
2020, MS produziu 5,8% a mais e atingiu 32.390 toneladas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar, o primeiro passo é implementar o Plano Esta-

dual de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura de 
Mato Grosso do Sul (Pro Peixe). 
O plano promove a qualificação dos recursos humanos envolvi-
dos na atividade, busca maior competitividade ao peixe sul-mato-
-grossense, premia a eficiência e eficácia do piscicultor com a con-
cessão de incentivos financeiros e apoia pesquisas direcionadas ao 
melhoramento genético das espécies nativas do estado. Além de, 
claro, estimular o consumo e inserir ainda mais os peixes nos hábi-
tos alimentares da população local.
A região leste do estado continua sendo o principal núcleo de 
produção de peixes, especificamente tilápia. Lá, várias empresas 
aportam os melhores pacotes tecnológicos de produção no Brasil. 
Essa região é responsável pela maior parte das exportações de filé 
de tilápia para os Estados Unidos, nosso principal comprador. 
A região central de MS, que era tradicional produtora de peixes 
nativos, após a queda expressiva da produção desses peixes está 
migrando para produção de tilápia em viveiros escavados e deve 
retomar a produção ocorrida na década passada.
Os resultados dos investimentos já apareceram em 2020. A pro-
dução estadual cresceu 5,8%, chegando a 32.390 toneladas. Com 
esse desempenho, Mato Grosso do Sul consolida a 8ª posição en-
tre os maiores estados produtores.

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA 
PISCICULTURA QUER AMPLIAR PRODUÇÃO EM 40%

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

24.150 t2016

25.850 t2018

32.390 t

29.800 t

2020

2019

25.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

3.200 t

100 t

29.090 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

MATO GROSSO DO SUL

Outros*

PRODUÇÃO POR ESTADO

8,7%

ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA 
PARA O MERCADO DE AQUICULTURA
Mesmo com todas as adversidades, este ano nos proporcionou novas descobertas,
caminhos e muita resiliência.

Não paramos de oferecer premixes de alta qualidade, além de reestruturar nosso portfólio 
e levar ao mercado alguns lançamentos:

Neste ano fidelizamos muitos clientes, expandimos nossa equipe e firmamos parcerias importantes com 
pesquisadores e universidades renomadas para o desenvolvimento de novos produtos. 

Nosso objetivo continua firme em oferecer o melhor aos nossos clientes. 

Prepare-se! Em 2021 teremos ainda mais tecnologia e performance para sua produção!

acqua@mcassab.com.br          
11 96847.4432  /  11 2162.7842        
nutricaoesaudeanimal.mcassab.com.br     
Mcassab Nutrição e Saúde Animal

Grupo MCassab, 
sua solução completa 
em Nutrição e Saúde Animal.

Para mais informações, 
escaneie nosso QR 
Code e conheça nossos 
produtos:

AcquaPAC

ACQUAPAC LIFE

Premix eficiente para o auxílio na melhora da função hepática 
– metabolismo da gordura e desintoxicação. Além da melhora 
na competência imunológica do peixe, levando a uma maior 
sobrevivência e animais mais resistentes.

BIOPAC SAIS BILIARES

Aditivo zootécnico para atuar de forma eficiente no processo
digestivo. Auxiliando na redução da mortalidade e estresse durante 
o transporte. Além da melhora do score corporal, com aumento da 

deposição de proteína.
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Faltam regras claras para atrair recursos e ampliar a produção nas principais bacias. Mesmo assim, 2020 foi um ano 
positivo. A produção aumentou 14,8%, atingindo 44.300 toneladas.

Apesar da complexidade de 2020, várias iniciativas ocorre-
ram para o avanço da piscicultura de Minas Gerais.
A aprovação da PEC 52 pela Assembleia Legislativa é 

conquista dos produtores da região dos Lagos de Furnas e Peixo-
to, pois transforma os lagos em patrimônios imateriais do estado. 
Segundo Robson Machado de Sá, presidente da Associação dos 
Municípios do Lago de Furnas, a PEC 52 é de suma importância 
para a região, que tem sofrido com os baixos níveis das represas 
de Furnas e Peixoto. A PEC possibilita o uso múltiplo das águas 
pelos municípios, inclusive para a piscicultura, como alternativa 
de renda para os produtores.
Em que pesem os esforços em termos de incentivo à produção, a 
questão ambiental ainda é preocupante. A falta de legislação clara 
sobre a questão impede investimentos. Considerando o extremo 
potencial aquícola de Minas Gerais, essa trava reduz as potencia-
lidades da piscicultura como negócio importante para o estado.
Minas Gerais é vítima da falta de legislação ambiental eficiente, que 
proporcione segurança jurídica para os investidores, seja na produ-
ção ou no processamento. O estado é rico em hidrelétricas e tem 
grande mercado consumidor, mas há visão muito curta do Poder 
Público quanto à política para a piscicultura. Não significa falta de 
recursos financeiros, mas de legislação clara e aplicação célere. 
Os principais núcleos de produção do estado estão crescendo 
devido ao espirito empreendedor de empresários contra todas as 
correntes burocráticas aplicadas à atividade em Minas Gerais.
Por conta desse investimento privado, a produção local aumentou 
14,8% em 2020, passando para 44.300 toneladas. Com isso, Mi-
nas Gerais posiciona-se na 7ª colocação entre os maiores produto-
res de peixes de cultivo do país.

PROJETOS DE INVESTIMENTOS ESTÃO PARADOS 
À ESPERA DE MELHORES CONDIÇÕES

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

23.000 t2016

33.150 t2018

44.300 t

38.600 t

2020

2019

29.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

1.400 t

800 t

42.100 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

MINAS GERAIS

Outros*

PRODUÇÃO POR ESTADO

R E F E R Ê N C I A  E M  N U T R I Ç Ã O
A N I M A L  H Á  8 0  A N O S .

@o
cialsocil | socil.com.br

SOMOS A DIFERENÇA.
SOMOS REFERÊNCIA. SOMOS  SOCIL.

Em todas as espécies, fazemos da sua produção uma referência.

- Otimização dos custos de produção

- Mais ciclos produtivos

- E�ciência alimentar

14,8%
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Proposta é regulamentar e desburocratizar atividade no estado. Enquanto isso, em 2020 a oferta manteve-se estável em 
25.400 toneladas, repetindo o desempenho do ano.

O Pará tem um dos maiores consumos per capita de pes-
cado do Brasil e parte deste consumo é composta por 
produtos da piscicultura. Porém, o estado continua de-

pendente da aquisição de peixes de cultivo de Mato Grosso, Ron-
dônia, Maranhão e Tocantins para abastecimento de seu mercado 
interno, contribuindo para o fomento da atividade nesses estados.
As condições de produção são excepcionais, sejam para atividade 
em viveiros escavados como para produção de tilápia em tanques-
-rede nos lagos das hidrelétricas, haja a vista que estão no estado 
duas grandes hidrelétricas do Brasil: Belo Monte e Tucuruí. A 
ausência de política ambiental estadual que permita a criação de 
espécies já liberadas em atos normativos do IBAMA faz com que 
tudo isso seja apenas potencial e não oportunidade.
O Censo Agropecuário de 2017 (IBGE) já apontava o Pará como 
produtor de espécies exóticas. Em passado recente, na década de 
1990, o estado, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura 
(SAGRI), lançou programa formação de mão-de-obra para a re-
produção de espécies exóticas da piscicultura e carcinocultura - 
entre elas, tilápia carpa e camarão (Macrobrachium rosembergii). 
Por intermédio da SAGRI, o governo estadual formou técnicos 
especializados, distribuiu ou vendeu larvas e alevinos de espécies 
exóticas produzidas nas Estações de Piscicultura do próprio esta-
do. Os empreendimentos de aquicultura nas microrregiões do PA 
foram contemplados com a política de fomento e isso levou ao 
estabelecimento das espécies nas bacias hidrográficas do estado. 
O setor produtivo paraense é mais um refém da ausência de po-
lítica ambiental para a piscicultura, que proporcione celeridade e 
oportunidade de investimento na atividade.

FALTA DE POLÍTICA AMBIENTAL NO ESTADO 
ANESTESIA PRODUÇÃO E DESANIMA

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

19.080 t2016

23.720 t2018

25.400 t

25.500 t

2020

2019

20.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

24.900 t

400 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

PARÁ

100 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

0,4%
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Cenário econômico instável impediu aumento da produção e escoamento normal. Assim, em 2020 a oferta local ficou 
praticamente no mesmo patamar, mostra levantamento da Peixe BR.

Menor acesso ao crédito, dificuldades de escoamento da 
produção e obstáculos no fornecimento de insumos 
para produção impactaram negativamente a piscicul-

tura da Paraíba em 2020. Esta é a avaliação de David Capistrano 
Sobrinho, gerente operacional da Pesca e Aquicultura da Secreta-
ria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca.
O isolamento social imposto pela pandemia teve efeito positivo 
no “aumento da comercialização com fins de exportação para ou-
tros estados”, complementa Juscelino Miguel dos Anjos, secretário 
executivo da Pesca na Secretaria.
Apesar disso, a Paraíba não avançou em relação às legislações am-
bientais. O estado necessita que esses avanços cheguem ao campo 
e proporcionem facilidade e celeridade nos licenciamentos para a 
piscicultura e, com isso, permita que os produtores tenham acesso 
ao crédito, haja vista que sem licenciamento da piscicultura eles 
não conseguem acessar crédito no país.
A produção precisa de regras claras para crescer. Enquanto isso, 
a oferta local não cresce. Segundo o levantamento da Associação 
Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), em 2020 o estado produ-
ziu 3.165 toneladas, praticamente repetindo o resultado do ano 
anterior.
Com isso, a Paraíba perdeu uma posição no ranking estadual e assu-
me a 25ª posição, somente à frente do Distrito Federal e do Amapá. 

CRESCIMENTO DO CONSUMO ESBARROU 
NA FALTA DE RENDA DA POPULAÇÃO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.500 t2016

2.930 t2018

3.165 t

3.100 t

2020

2019

3.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

35 t

3.050 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

PARAÍBA

80 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

0,2%
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Cooperativas puxam produção, geram emprego e fortalecem renda no estado. Com esse tripé, o Paraná cresceu 11,5% em 
2020, atingindo 172.000 toneladas de peixes de cultivo.

APESAR DOS DESAFIOS DO ANO, PRODUÇÃO 
MANTEVE RITMO DE CRESCIMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

93.600 t2016

129.900 t2018

172.000 t

154.200 t

2020

2019

112.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

3.800 t

166.000 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

PARANÁ

2.200 tOutros*

O Paraná mantém (com folga) a posição de líder absoluto 
da produção de peixes de cultivo no Brasil. Uma em cada 
cinco tilápias saem dos tanques escavados do estado – es-

pecialmente da região Oeste. A espécie, aliás, representa cerca de 
90% da piscicultura paranaense.  
Em 2020, as cooperativas intensificaram ainda mais sua capaci-
dade de produção e processamento, contribuindo decisivamente 
para o crescimento da atividade no Paraná. O foco na produtivi-
dade também foi um diferencial no estado. Contribuiu para esse 
processo o processo de licenciamento ambiental, definido ainda 
em 2019. A obtenção de licenças está mais ágil e desburocratiza-
da, especialmente para tanques escavados em pequenas e médias 
propriedades.
A produção da tilápia está presente no Paraná há pelo menos três 
décadas, sempre tendo como destaque os pequenos produtores. 
Segundo o mais recente Censo Agropecuário (IBGE), são 24.603 
produtores de tilápias no estado de um total de 110.075 em todo 
o país. A expressiva maioria está ligada às cooperativas.
“Na última década, especialmente, a atividade passou a ter foco 
industrial. Tendo como líderes as cooperativas, a piscicultura tor-
na-se um negócio em crescimento ano após ano”, informa Edmar 
W. Gervásio, Administrador e Analista do Deral (Departamento 
de Economia Rural), da Secretaria Estadual da Agricultura e do 
Abastecimento no Paraná.
Em um ano atípico devido à pandemia da Covid-19, a piscicultu-
ra paranaense enfrentou desafios. O primeiro deles foi o aumento 
de custos dos insumos para ração. Acrescente-se também alguns 
períodos de longa estiagem, que acarretaram problemas em ter-
mos de manutenção dos tanques. “Mesmo assim, foi mais um ano 
de crescimento para a atividade”, ressalta Edmar Gervásio, desta-
cando que em 2020 a atividade superou, pela primeira vez, a bar-
reira do R$ 1 bilhão em Valor Bruto da Produção.
“O mercado de tilápia no Paraná cresce pelo menos 10% a cada 
ano. Em 2020, não foi diferente, mesmo com os desafios sanitá-
rios. A expectativa para os próximos anos é que cresça ainda mais, 
porque a indústria está investindo pesado, além de gerar mais em-
pregos, oferecer boa remuneração”.
A consolidação no Paraná dos modelos de negócio da tilápia ba-
seado na integração e verticalização demonstram de maneira bem 
clara os caminhos que a piscicultura trilhará nos próximos anos.
Com esse cenário interno favorável, o Paraná mantém a 1ª posi-
ção entre os maiores estados produtores do país. Com as 172.000 
toneladas em 2020, amplia a diferença em relação ao 2º colocado 
(São Paulo). Em termos percentuais, o crescimento foi igualmen-
te relevante: + 11,5% no ano passado.

O Paraná teve o 4º maior 

crescimento percentual entre todos 

os estados brasileiros e amplia a 

diferença na liderança em produção.

PRODUÇÃO POR ESTADOS

11,5%



96 97ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021 ANUÁRIO PEIXE BR DA PISCICULTURA 2021

Lei aprovada em 2020 possibilita regulamentação de centenas de micro e pequenos produtores. Com estas e outras 
medidas positivas, o estado produziu 7% a mais. Mesmo assim, perdeu uma posição no ranking estadual e, atualmente, é o 
12º maior produtor.

Importante atividade econômica do estado, a piscicultura per-
nambucana teve grande conquista em 2020 em termos de le-
gislação ambiental. 

A Lei Estadual 16.839, de 25 de março de 2020, que “dispõe 
sobre o Licenciamento Ambiental da Aquicultura no Estado de 
Pernambuco e dá outras providências”, trouxe diversas facilidades 
para a legalização do setor. Destacam-se o enquadramento das 
propriedades pelo grau de severidade da espécie e volume pro-
duzido, padronização das regras de concessão e possibilidade de 
dispensa de procedimentos e taxas ambientais para micro e pe-
quenos empreendedores. 
“Esperamos que as novas determinações possibilitem a regula-
mentação de centenas de produtores. Assim, conseguiremos pla-
nejar e gerenciar a atividade no estado, otimizando o nosso po-
tencial de maneira assertiva”, ressalta João Paulo Viana de Lima, 
Supervisor de Pesca e Aquicultura/DEAT do Instituto Agronô-
mico de Pernambuco.
Pernambuco tem duas regiões importantes para a piscicultura: 
Zona da Mata Sul e região de Itaparica.
“Um dos nossos maiores desafios é melhorar a infraestrutura de 
beneficiamento, comercialização e distribuição de peixes. Boa 
parte da produção é comercializada de forma informal, o que traz 
limitações ao acesso a grandes redes varejistas”, comenta o enge-
nheiro de pesca Ivo Mendonça, extensionista do IPA Petrolândia.
A produção de tilápia em tanques-rede manteve positivo o re-
sultado do estado ao contrário de outras regiões de produção em 
viveiros escavados. Houve redução na produção de pequenos pro-
dutores e incremento de médios e grandes.

NOVA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL É O 
CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

12.000 t2016

23.470 t2018

27.275 t

25.500 t

2020

2019

17.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

50 t

27.200 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

PERNAMBUCO

25 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

7%
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Medidas para minimizar danos da pandemia foram tomadas e retomada é foco para 2021. Produção manteve-se 
praticamente estável (20.250 t), aponta levantamento da Peixe BR.

2020 trouxe novos e inesperados desafios para todos os seto-
res, e a piscicultura do Piauí também sofreu com esse revés. 
A atividade no estado teve crescimento tímido, de menos de 

2%, mas como depois da tempestade vem a bonança para 2021 
iniciativas importantes que ficaram congeladas devem ser concre-
tizadas. 
“As multas relacionadas às licenças ambientais foram suspensas 
para os produtores cujas licenças venceram durante a pandemia 
ou para quem aguardava novos licenciamentos. O governo tam-
bém adquiriu parte da produção”, informa Luciano Sousa de Bri-
to, diretor de Fomento à Piscicultura, da Secretaria de Agricultura 
Familiar.
O principal desafio do estado é proporcionar as estruturas ade-
quadas para que os piscicultores consigam comercializar a produ-
ção. Esse processo inclui tornar a atividade cada vez mais profis-
sional e seguir as legislações sanitárias e de saúde.
A piscicultura é uma atividade importante para a economia 
piauiense, estando presente em 202 municípios. No total, são 
mais de 3.400 produtores – dos quais cerca de 90% são pequenos 
(menos de 5 hectares). Para quase 70% deles, a atividade é a prin-
cipal fonte de renda. Porém, 97% não têm acesso a crédito. “O es-
tado possui grande potencial para a criação e, por isso, a estrutura 
adequada é essencial. Mesmo com dificuldades, mais de 80% dos 
produtores querem expandir a criação”, diz o diretor de Fomento 
à Piscicultura.
A assinatura de contratos de cessionários de Águas da União deve 
impactar positivamente na produção de tilápia no estado nos pró-
ximos anos.

PISCICULTURA NÃO AVANÇA COMO 
ESPERADO, MAS TAMBÉM NÃO REGRIDE

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

17.000 t2016

19.310 t2018

20.250 t

19.890 t

2020

2019

18.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

 9.300 t

 7.700 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

PIAUÍ

 3.250 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

0,2%
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As poucas iniciativas de apoio aos produtores são coordenadas pelo FIPERJ. Consequência direta, a oferta local cai. Em 
2020, a redução foi de 29%, atingindo 3.340 toneladas.

Lançado no final de 2019, o aplicativo INEA Licenciamen-
to faz o enquadramento do empreendimento ou atividade 
e facilita a entrada do pedido de licenciamento via smar-

tphones. Trata-se de uma opção rápida para avançar o processo, 
que ainda está burocrático. O aplicativo está disponível na Google 
Play Store.
Com ampla costa marítima, o Rio de Janeiro divide-se entre in-
vestimentos em piscicultura e pesca extrativa. Os peixes de cultivo 
têm ficado em segundo plano, não merecendo das autoridades a 
atenção devida, em que pesem os trabalhos da FIPERJ.
O Rio de Janeiro é um grande consumidor de peixes de cultivo, 
em especial da tilápia, importada de outros estados. Este imenso 
mercado não foi suficiente, até agora, para estimular investidores 
na produção de peixes em escala comercial.
As regras ambientais para criação da tilápia contribuem para esse 
cenário. Somente uma política pública eficiente, voltada para o 
incremento da produção, pode mudar o atual cenário.
Com tamanhos desafios, a produção local cai. Em 2020, o estado 
produziu 3.340 toneladas, com redução de 29% em relação ao ano 
anterior. Dessa forma, o Rio de Janeiro perdeu três posições e está 
na 23ª colocação entre os maiores estados produtores.
Trata-se de uma situação difícil para os produtores cariocas, uma 
vez que o estado é um dos maiores consumidores do país e a maior 
parte da oferta vem de fora. A Peixe BR procura manter diálogo 
com os órgãos competentes e, assim, contribuir para a melhoria 
das condições de produção – especialmente de tilápia.

APESAR DO BOM POTENCIAL, PISCICULTURA 
CAMINHA DE LADO NO ESTADO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

4.630 t2016

4.580 t2018

3.340 t

4.700 t

2020

2019

4.800 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

90 t

3.100 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

RIO DE JANEIRO

150 tOutros*

LINHA DE NEGÓCIOS

PRODUÇÃO POR ESTADOS

29%
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Órgão trabalha pelo fortalecimento da atividade no estado. Enquanto isso, produção perde fôlego. Em 2020, oferta local 
cresceu apenas 2,5%.

O governo do estado tem projeto de lei complementar para 
instituir a Política Estadual de Desenvolvimento Susten-
tável da Pesca e da Aquicultura do Rio Grande do Norte 

(PEDESPA/RN) e constituição do Sistema Estadual da Pesca e 
da Aquicultura do Rio Grande do Norte (SISEPA/RN)”, explica 
Dalmo Múcio Silva dos Santos, assessor técnico da Secretaria de 
Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte
Dalmo Santos também destaca que um dos grandes desafios é o 
povoamento dos corpos hídricos do estado. “O longo período de 
seca que antecedeu 2020 diminuiu o volume de água nos reserva-
tórios e, em especial, no açude Itans, em Caicó (RN), onde fica a 
estação de piscicultura do DNOCS”, destaca. 
A segurança jurídica ambiental é um dos principais vilão da aqui-
cultura no estado. Esse ambiente não é atrativo para investimen-
tos, o que mantém a produção em níveis estáveis.
É o que mostra o levantamento da Associação Brasileira da Pisci-
cultura (Peixe BR). Em 2020, a produção potiguar cresceu apenas 
2,5%, atingindo 3.280 toneladas.
Com esse resultado, o Rio Grande do Norte perdeu uma posição 
entre os estados produtores e situa-se, agora, na 24ª posição, so-
mente à frente da Paraíba, Distrito Federal e Amapá. 
Definitivamente, o estado tem potencial para produzir mais. Há 
muita expectativa sobre o grupo de trabalho organizado para im-
pulsionar a atividade.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL É A 
PRINCIPAL APOSTA DA PISCICULTURA EM 2021

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

2.500 t2016

2.410 t2018

3.280 t

3.200 t

2020

2019

2.300 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

80 t

1.700 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

RIO GRANDE DO NORTE

1.500 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

2,5%
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Questão não atingiu os níveis necessários. Ela é essencial para crescimento da atividade. Mesmo assim, piscicultores 
aproveitaram o bom momento do mercado e produziram 4,4% a mais em 2020.

Além da pandemia, a estiagem foi o principal problema 
enfrentado pelo estado em 2020. “Mesmo que este fe-
nômeno tenha sido menos intenso que em 2019, trouxe 

prejuízo à produção. Observamos aumento de mortalidades de 
peixes por falta de renovação de água e ocorrência de doenças re-
lacionadas ao meio ambiente”, diz João Alfredo de Oliveira Sam-
paio, Assistente Técnico Estadual do Emater/RS. 
Por outro lado, ações foram realizadas para o fortalecimento da 
piscicultura. A Emater/RS prestou assistência técnica e executou 
ações de extensão rural para 298 municípios, que contam com 
27.587 produtores espalhados por 10.286,56 hectares. Também 
foram licenciados 388 empreendimentos de 93,31 ha em 491 
viveiros. Além disso, foram projetados e construídos 216 vivei-
ros, com área de 49,86 há, e fornecidos 5.,5 milhões de alevinos. 
“Ainda participamos da construção do Projeto de Lei Estadual em 
tramitação para normatizar a piscicultura”.
A regularização ambiental é a principal demanda da atividade 
para 2021.  Verifica-se também evolução no sistema de produção 
para policultivo de carpas quanto para monocultivo de tilápias, 
específico para as condições edafoclimáticas e culturais do Rio 
Grande do Sul. 
O técnico da Emater/RS destaca que a sanidade é um ponto cen-
tral e reflexo da intensificação de sistema de produção. “Este desa-
fio deverá ser cada vez maior”.
Em números totais, o resultado de 2020 pode ser comemorado. A 
produção gaúcha de peixes de cultivo aumentou 4,4%, alcançan-
do 26.102 toneladas. Com esse desempenho, o Rio Grande do Sul 
ganhou duas posições no ranking estadual e atualmente é o 11º 
maior produtor do país.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL É PRIORIDADE 
PARA PISCICULTURA DO ESTADO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

20.000 t2016

23.000 t2018

26.102 t

25.000 t

2020

2019

22.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

1.700 t

7.292 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

RIO GRANDE DO SUL

17.110 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

4,4%
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Industrialização é a chave para o estado recuperar a importância de anos atrás. Enquanto isso, a produção cai. Em 2020, 
foram 65.500 toneladas: queda de 4,8% sobre o ano anterior.

A piscicultura rondoniense destaca-se pela produção de 
tambaqui em regime semi-intensivo. A atividade encon-
tra no estado um enorme potencial de crescimento de-

vido à alta disponibilidade de recursos hídricos e à participação 
fundamental dos pequenos produtores.
A atividade avança principalmente em duas regiões produtoras: 
centro do estado e Vale do Jamari. Neste, há grandes empreendi-
mentos; na região central estão os pequenos produtores. 
Em contrapartida, a atividade tem o crescimento travado devido 
às dificuldades de processamento e aos altos custos de produção, 
que, no último ano, tomaram grandes proporções. A alta do mi-
lho e da soja e o consequente impacto na alimentação prejudica-
ram o desempenho da piscicultura. Na outra ponta, o preço pago 
ao produtor pelo tambaqui permaneceu estável. A cadeia ainda 
busca ajustar e planejar estrategicamente a melhor forma de orga-
nização frente ao desafio de custos, oferta e demanda.
Num cenário de desafios, iniciativas de fortalecimento do consu-
mo têm grande importância. Um evento tradicional e relevante 
é o “Festival do Tambaqui da Amazônia”. Sua proposta é clara: 
popularizar a espécie entre os consumidores e estimular o consu-
mo per capita.
O fato é que a piscicultura local precisa encontrar o caminho do 
desenvolvimento. E rápido. A industrialização é peça essencial 
nesse plano de expansão, até porque outros estados também in-
vestem no cultivo de tambaqui e ganha cada vez mais espaço num 
segmento até pouco tempo atrás dominado por Rondônia.
Dispensável falar sobre o potencial da piscicultura de Rondônia. 
Porém, com adversidades, a oferta local cai. Em 2020, o estado 
produziu 65.500 toneladas – essencialmente de peixes nativos. A 
queda foi de 4,8% em relação ao ano anterior.

INFRAESTRUTURA AINDA DEFICIENTE IMPEDE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

74.750 t2016

72.800 t2018

65.500 t

68.800 t

2020

2019

77.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

65.500 t

0 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

RONDÔNIA

0 tOutros*

TANQUES-REDE
CIRCULARES

TANQUES-REDE
PLATAFORMA

LÍDER NA FABRICAÇÃO DE TANQUES
 REDE DE GRANDE VOLUME NO BRASIL.

contato@aquawire.com.br | (16)99292-3046 | @aquawire

www.aquawire.com.br
Rua 34, Nº 1589 - Distrito Industrial - Orlândia-SP 

PRODUÇÃO POR ESTADOS

4,8%
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Dificuldades incluem logística, falta de pesquisas e baixa oferta de insumos. Essa combinação de fatores negativos impacta 
a produção. Em 2020, a oferta local de peixes de cultivo caiu 4,9%, situando-se em 17.500 t.

Segundo Aniceto Wanderley, empresário de piscicultura em 
Amajari, “a área de grãos ainda é pequena diante do poten-
cial. A farinha de carne é outro desafio, além da logística. 

Estes são os principais gargalos do agronegócio como um todo”.
A Agência de Defesa Agropecuária destaca que o crescimento da 
produção precisa ser acompanhado de medidas mais robustas de 
controle e proteção contra doenças para assegurar a qualidade e 
sanidade do cultivo. “Conseguimos alcançar status que nos per-
mite oferecer segurança e saúde para nossos compradores”, pontua 
Douglas Lopes.
Uma das conquistas do ano, mesmo com os desafios, foi o reajuste 
no preço do peixe – algo que a atividade não presenciava há muito 
tempo. O ajuste de valores na comercialização foi positivo e gerou 
entusiasmo nos piscicultores, que agora investem em novas tec-
nologias e diversificação de produtos e agregar ainda mais valor 
ao tambaqui. 
A combinação dos desafios regionais a ser superados tem provo-
cado redução da produção local. Em 2020, Roraima produziu 
17.500 toneladas de peixes nativos, com recuo de 4,9% em relação 
ao ano anterior.
Com esse desempenho, o estado perdeu uma posição no ranking 
estadual, situando-se agora na 17ª colocação. 
Em termos de volume, Roraima ainda tem participação impor-
tante, porém aquém do potencial de produção, motivo pelo qual 
a Peixe BR mantém tratativas com as autoridades e a iniciativa 
privada do estado para equacionar os pontos críticos.

POTENCIAL É GRANDE, PORÉM GARGALOS 
IMPEDEM DESENVOLVIMENTO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

14.700 t2016

17.100 t2018

17.500 t

18.400 t

2020

2019

16.000 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

17.500 t

0 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

RORAIMA

0 tOutros*

PRODUÇÃO POR ESTADOS

4,9%
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Medidas de impacto direto aos piscicultores contribuem para superar momento difícil e contribuir para o crescimento de 3% 
da produção local, que atingiu 51.700 toneladas, em 2020, mostra levantamento da Peixe BR.

AVANÇO NA LEGISLAÇÃO E MEDIDAS DE 
APOIO AOS PRODUTORES

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

38.830 t2016

45.700 t2018

51.700 t

50.200 t

2020

2019

44.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

3.092 t

40.059 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

SANTA CATARINA

8.549 tOutros*

Santa Catarina realizou importantes alterações na legislação 
relacionadas à piscicultura, em 2020. Lei de 2018 permi-
tiu o uso de Áreas de Preservação Permanente (APP) para 

a atividade, mas apenas em agosto de 2020 o governo deu prazo 
para regularizações corretivas: são 12 meses para que produtores 
obtenham a licença.
Outra ação relevante foi a “mobilização das associações de pro-
dutores junto aos municípios para incluir o peixe produzido re-
gionalmente na merenda escolar, restaurantes populares e insti-
tuições públicas [como batalhões da Polícia Militar e hospitais]”, 
informa Fabiano Müller Silva, pesquisador do Centro de Desen-
volvimento em Aquicultura e Pesca, órgão da Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. 
O governo estadual também investiu R$ 1,4 milhão na ampliação 
de pesquisas para melhoramento genético da tilápia. O objetivo 
é identificar linhagens mais adaptadas ao clima catarinense, em 
busca de melhor desempenho zootécnico para ganho de peso, 
conversão alimentar e rendimento de carcaça. O projeto entregou 
16.200 matrizes melhoradas em 2020, relata o pesquisador Bruno 
Corrêa da Silva.
Em um ano turbulento, os piscicultores foram altamente impac-
tados pelo “aumento dos custos de produção, principalmente dos 
insumos atrelados ao dólar”, diz Sérgio Winckler da Costa, geren-
te de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado da Agricultu-
ra, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. “Também ocorreram 
problemas de abastecimento de água em algumas regiões afetadas 
pela forte estiagem”.
Também houve forte retração nas vendas. “A recuperação foi gra-
dativa e muitos produtores tiveram de se adaptar ao sistema de 
‘delivery’ e ‘takeaway’.
A expectativa para 2021 é que produtores mais arrojados apostarão no 
aumento da produção, entendendo que a falta de peixes continuará.

PRODUÇÃO POR ESTADOS

3%
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Iniciativas de apoio aos produtores minimizam danos causados pela pandemia. Com isso, oferta local cresceu 6,9% e atinge 
74.600 toneladas, em 2020, aponta levantamento da Peixe BR.

São Paulo registrou aumento na demanda de peixes de culti-
vo, o que proporcionou melhora nos preços aos produtores, 
de acordo com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 

De acordo com Fernando Jesus Carmo, coordenador da Câmara 
Técnica de Piscicultura da Coordenadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, a atividade conviveu com diversos desafios, 
como o aumento dos custos de produção decorrentes da elevação 
do preço dos insumos e de combustíveis, além da dificuldade de 
aquisição de formas jovens. 
Contudo, o estado aproveitou o ano para aprimorar a legislação – 
especialmente o decreto 62.243, de 2016, que facilita os processos 
de licenciamento ambiental. Agora conduzidos de forma digital, 
esses trâmites seguiram em pleno funcionamento.
Ao longo do ano, São Paulo promoveu ações para o fortaleci-
mento da piscicultura, como orientação sobre a importância dos 
protocolos de prevenção de doenças, emissão de documentos para 
acesso a crédito, direcionamento de piscicultores para linhas de 
crédito e apoio na regularização de empreendimentos. 
Os paulistas ainda vivem a expectativa de autorização para uso de 
águas da União, que possibilitará a regularização de empreendi-
mentos e o início da atividade em diversas novas áreas.
O aumento da demanda, principalmente de filé de tilápia durante a 
pandemia, incrementou novos investimentos na atividade no estado. 
Em números, São Paulo cresceu 6,9% no ano passado, alcançando 
74.600 toneladas. Com esse desempenho, o estado consolida-se 
como o 2º maior produtor do país.

LICENCIAMENTO DIGITAL FACILITA 
TRÂMITES E AGILIZA PROCESSOS

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

65.400 t2016

73.200 t2018

74.600 t

69.800 t

2020

2019

69.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

3.500 t

70.500 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

SÃO PAULO

600 tOutros* 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.

CAMARÃO

SALMÃO

RAÇÕES QUE FLUTUAM

RAÇÕES QUE AFUNDAM

MICRO-ORGANISMOS

TELEFONE: 785.284.2133   |   E-MAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

EUA      |      BÉLGICA      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

PRODUÇÃO POR ESTADOS

6,9%
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Fechamento de feiras livres foi o principal desafio em termos de comercialização, mas o balanço de 2020 foi positivo: 
produção no estado cresceu 3% e atingiu 3.800 toneladas, mostra levantamento da Peixe BR.

A produção de peixes de cultivo no estado atingiu 3.800 
toneladas. O resultado deveu-se ao aumento dos índices 
pluviométricos em boa parte de Sergipe, além de inicia-

tivas oficiais que contribuíram para a melhoria da atividade como 
um todo. 
Domingos Teixeira dos Santos, diretor da Secretaria do Estado 
da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, conta que 
as principais ações realizadas no estado para o fortalecimento da 
piscicultura ao longo de 2020 foram o novo marco legal e a agili-
zação de licenciamentos ambientais.
Além disso, também foram efetivadas as licenças de permissão de 
cultivo do pangasius e, além da simplificação dos trâmites para 
licenciamento de projetos de pequeno porte e baixo impacto am-
biental.
Houve incremento de chuvas no estado, o que permite ter expec-
tativa de aumento da produção. “Aumento mais expressivo da 
atividade advirá caso a prometida simplificação dos processos de 
licenciamento ambiental e a concessão de Águas da União para 
fins de aquicultura se confirmem”, conclui o diretor da Secretaria 
do Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca. 
Os fatores positivos superaram as adversidades e a produção ser-
gipana de peixes de cultivo cresceu 3%, atingindo 3.800 tonela-
das. Com isso, o estado mantém a 22ª posição entre os maiores 
produtores.

BOM VOLUME DE CHUVAS CONTRIBUIU PARA 
PRODUÇÃO, MAS PANDEMIA IMPACTOU MERCADO

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

6.100 t2016

3.550 t2018

3.800 t

3.690 t

2020

2019

6.600 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

2.050 t

1.500 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

SERGIPE

250 tOutros*

foi um ano de grandes desa�os.

Seguiremos adiante, 
Seguiremos crescendo.cristalina.net.br

2020

Em 2021

PRODUÇÃO POR ESTADOS

3%
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O potencial de crescimento da piscicultura do estado é imenso. Há muito a ser feito, mas a produção começa a responder 
positivamente. Em 2020, a produção local foi de 14.804 toneladas: 11,3% superior à do ano anterior.

A piscicultura tem tudo para ganhar força no Tocantins, 
impulsionada pelos milhares de hectares de lâminas 
d’água, áreas propicias e políticas públicas para promo-

ver crescimento. A atividade pretende estar entre os cinco maiores 
produtores de peixes de cultivo no Brasil nos próximos 10 anos. 
O Plano de Desenvolvimento do Tocantins, que contempla a ati-
vidade, objetiva promover de forma sustentável o crescimento da 
cadeia produtiva, com geração de renda e empregos.
Os eixos centrais do pacote de medidas, planejado para ser exe-
cutado até 2027, envolvem Licenciamento ambiental e sanidade; 
Incentivos fiscais; Financiamento e seguro garantia; Pesquisa/
tecnologia; Assessoria técnica e capacitação; Infraestrutura/dis-
tribuição/suprimento e beneficiamento; e Organização e gover-
nança. 
As primeiras medidas começam a sair do papel e incluem: Licen-
ciamento ambiental simplificado para pequenos e médios aqui-
cultores até cinco hectares de lâmina d’água, incluindo a outorga 
de uso da água; Isenção de ICMS para produtos agropecuários; 
Incentivo fiscal para a instalação de indústrias de rações para pei-
xes; e cultivo de tilápias em tanques-rede nos reservatórios da ba-
cia do Rio Tocantins.
A questão é saber se haverá recursos e interesse político para im-
plementá-las, pois potencial o estado tem de sobra. Tocantins 
dispõe de 500 mil ha disponíveis para piscicultura, porém atual-
mente somente 1% está ocupado. 
Mesmo com adversidades, a produção do Tocantins cresce. Em 
2020, o estado produziu 14.804 toneladas, com aumento de 
11,3% sobre o ano anterior. Com esse resultado, mantém a 18ª 
posição no ranking dos estados.

TOCANTINS TRABALHA PARA ALCANÇAR GRANDE 
PATAMAR NOS PRÓXIMOS ANOS

PRODUÇÃO POR ESTADOS

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA

15.200 t2016

14.600 t2018

14.804 t

13.300 t

2020

2019

14.500 t2017

ESPÉCIES MAIS PRODUZIDAS EM 2020

*Carpa, Truta e Panga principalmente

14.724 t

80 tTilápia

Nativos

Fonte: PeixeBR

TOCANTINS

0 tOutros*

11,3%
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TRÊS PERGUNTAS 
PARA A MINISTRA 
DA AGRICULTURA

ENTREVISTA

Em seu terceiro ano à frente do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), a ministra Tereza 
Cristina calou os críticos e tornou-se 
unanimidade dentro e fora do agrone-
gócio. Avessa aos holofotes, ela tem uma 
agenda positiva para o agro brasileiro e 
avança em várias frentes. Nesta entrevis-
ta exclusiva ao Anuário Peixe BR 2021, 
Tereza Cristina mostra que sabe do que 
fala. Ela aborda temas importantes para 
a piscicultura, ressalta a disposição do 
governo federal em contribuir para o 
desenvolvimento da atividade e cita a 
importância do Brasil como fornecedor 
global de proteínas animais.

Anuário Peixe BR 2021 - Qual a visão 
do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA) sobre o 
papel da piscicultura na cadeia da pro-
dução de proteínas animais no futuro? 

Ministra Tereza Cristina 
Nossa expectativa é muito positiva. Se-
gundo a Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação 
(FAO), o consumo mundial de prote-
ínas animais aumentará 1,4% ao ano 
até 2024 e isso demandará incremento 
de produção de 3,8% no período para 
atender a essa demanda. 
A estimativa é que até 2050 haja in-
cremento populacional na ordem de 
2 bilhões de pessoas e a demanda por 
proteínas animais aumentará 20% até 
2030, segundo a organização. 
Com isso, deverá haver crescimento em 
todas as cadeias produtivas e a aqui-
cultura tem um enorme potencial de 
expansão. Dentre todas as cadeias de 
proteínas animais, a de pescado cul-
tivado tem grande capacidade de au-
mento neste período, com condições 

de desempenhar importante papel no 
suprimento de proteína para atender a 
essa demanda. Assim, o MAPA buscará 
fornecer todos os subsídios necessários 
para o crescimento do setor aquícola.

Anuário Peixe BR 2021 - A piscicultu-
ra passou a ser contemplada no Plano 
Safra e no final de 2020 foi publicado 
o Decreto 10.576, que trata das Águas 
da União. Qual a visão do MAPA so-
bre a importância dessas e outras ini-
ciativas em prol do crescimento da 
piscicultura? 

Ministra Tereza Cristina
É, de fato, uma ação para fortalecer o 
segmento. O Decreto 10.576/2020, 
assim como a Lei 14.011/2020, que 
serviram para desburocratizar o aces-
so às águas públicas da União e tornar 
mais ágil a regularização do imóvel 
(cessão por 20 anos), deverão permitir 
acesso ao crédito do Plano Safra 2020 
mais amplo e com maior capilaridade 
por parte dos aquicultores brasileiros, 
contribuindo para oxigenar ainda mais 
o crescimento do setor. A regularização 
das áreas possibilitará também monito-
rarmos a produção por meios dos Rela-
tórios Anuais de Produção (IN nº 01, 
de 3 de fevereiro de 2020) e mensurar 
este crescimento.

Anuário Peixe BR 2021 - A Peixe BR 
apoia o MAPA na implantação do 
Programa de Sanidade Aquícola. 
Qual a previsão de conclusão e impor-
tância desse programa em nível na-
cional, considerando que a sanidade 
é um tema cada vez mais importante 
em termos de segurança alimentar e o 
Brasil é um grande produtor global de 
proteínas animais?

TEREZA CRISTINA CORREA

ENTREVISTA

Ministra Tereza Cristina
Ressaltamos que a Instrução Normativa 
que instituiu o Programa Nacional de Sa-
nidade de Animais Aquáticos de Culti-
vo, chamado de “Aquicultura com Sani-
dade”, está em vigor desde o ano de 2017. 
Como todo programa sanitário de ca-
ráter contínuo, tem a finalidade de pro-
mover a sustentabilidade dos sistemas 
de produção aquícola - tanto do ponto 
de vista sanitário como econômico - e a 
sanidade da matéria-prima deles obtida. 
Dessa forma, o “Aquicultura com Sani-
dade” visa prevenir e controlar doenças 
de grande impacto socioeconômico na 
aquicultura brasileira. Acreditamos que 
o seu sucesso depende não somente das 
ações governamentais, mas igualmente 
do engajamento dos aquicultores, por 

meio de ações como: cadastramento 
dos estabelecimentos; transporte regu-
lamentado, de modo geral; adoção das 
boas práticas de produção e medidas de 
biosseguridade, não esquecendo da noti-
ficação de suspeitas ao Serviço Veteriná-
rio Oficial, o que pode evitar problemas 
mais sérios ao próprio setor, a curto ou 
longo prazo. 
É importante destacar que o “Aquicul-
tura com Sanidade” é o caminho possí-
vel para inserir os animais aquáticos de 
produção no sistema de defesa sanitária 
animal. Sabemos do tamanho da pisci-
cultura brasileira, o volume de produção 
que cresce ano a ano e sua atuação como 
fornecedora cada vez mais importante 
de proteína animal aos consumidores. 
A piscicultura brasileira tem grande po-

tencial e a certificação sanitária nacional 
e internacional garantirá a manutenção e 
abertura de novos mercados. 
O sistema de defesa sanitária do Brasil 
tem reconhecimento internacional pela 
qualidade e robustez de suas ações e já 
vem participando ativamente do proces-
so para o fortalecimento da certificação 
sanitária do pescado e da genética aquí-
cola brasileira. 
A responsabilidade e os bons resultados 
a ser obtidos com o sucesso do progra-
ma devem ser compartilhados entre o 
setor público e o setor produtivo. Um 
bom exemplo desta parceria é a inter-
locução que ocorre atualmente entre 
os técnicos do MAPA e os membros do 
Comitê de Sanidade recentemente cria-
do pela PeixeBR.

AGRICULTURE MINISTER TEREZA CRISTINA 
ANALYZES BRAZILIAN FISH FARMING
According to the United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO), 
the global population should increase 
by another 2 billion people by 2050, 
and the demand for animal proteins 
will increase 20% by 2030. As a result, 
growth is expected in all production 
chains, and aquaculture has great po-
tential for expansion. Among all ani-
mal protein chains, farmed fish has a 

significant potential to increase in this 
period and play an important role in 
the supply of protein to meet demands. 
The National Health Program for Far-
med Aquatic Animals, called "Healthy 
Aquaculture," has been operating since 
2017 and aims to prevent and control 
diseases in Brazilian aquaculture that 
have potentially devastating socioeco-
nomic impacts. It is important to hi-

ghlight that this is a possible path to 
include farmed aquatic animals in the 
animal health defense system. 
Brazil's animal health defense system 
is recognized internationally for the 
quality and robustness of its actions 
and has been actively participating in 
the process to improve health certifica-
tion for Brazilian fish and aquaculture 
genetics. 

“Em 2020, o mundo 

terá mais 2 milhões de 

pessoas para alimentar. 

A cadeia do pescado 

de cultivo tem grande 

capacidade de aumento 

da produção”
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ENTREVISTA

COMPROMISSOS 
RENOVADOS 
COM A CADEIA 
PRODUTIVA

O balanço de 2020 e os planos da Secretaria 
da Pesca e Aquicultura (SAP) para 2021.
“Apesar da pandemia, a Secretaria da Pes-
ca e Aquicultura (SAP) não parou. Pelo 
contrário, trabalhamos em ritmo acelera-
do”. O secretário Jorge Seif Jr. relata os de-
safios, os avanços e as conquistas do órgão 
e também as iniciativas programadas para 
a aquicultura em 2021.

Anuário Peixe BR 2021 - Sr. Secretário, 
quais as principais realizações da Se-
cretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/
MAPA) em 2020?

Jorge Seif Jr.
Foram várias, incluindo viabilização do 
seguro aquícola, entrega de relatórios de 
produção de aquicultura 100% digital, 
recorde de cessão de áreas da União para 
cultivo, publicação do Decreto de flexi-

bilização de uso de águas da União. Tam-
bém destaco o sistema 100% on line de 
projetos de águas da União e a eliminação 
do processo licitatório na cessão de áreas 
aquícolas da União. 

Anuário Peixe BR 2021 - E quais são, em 
sua opinião, os principais desafi-os da 
SAP neste ano?

Jorge Seif Jr.
Temos muitos projetos a ser concretiza-
dos em 2021, além de outros que também 
iniciaremos neste ano.  Continuamos em-
penhados em promover o ordenamento e 
o desenvolvimento da atividade aquícola 
e pes-queira de forma sustentável, segura 
e competitiva, buscando ser uma orga-
ni-zação moderna, que proporcione um 
ambiente confiável e competitivo para o 
desenvolvimento do setor. JORGE SEIF JUNIOR

RENEWED COMMITMENTS 
TO THE PRODUCTION CHAIN
Jorge Seif Jr., Secretary of Aquaculture 
and Fisheries of the Ministry of Agricul-
ture, Livestock and Supply, discusses the 
challenges, advances and achievements of 
the agency, and also the aquaculture ini-
tiatives planned for 2021.
Actions in 2020 – There were several 
initiatives, including making aquaculture 
insurance viable, delivery of 100% digital 

aquaculture production reports, a record 
number of Federal areas authorized for 
aquaculture, and the publication of the 
Decree to make the use of Federal waters 
more flexible. We can also highlight the 
100% online system for Federal water 
projects and the elimination of the bid-
ding process for authorizing aquaculture 
in Federal areas. 

Priorities for 2021 - We have many projects 
to complete in 2021, in addition to others 
that we will begin this year. We remain 
committed to promoting the organiza-
tion and development of aquaculture and 
fishing in a sustainable, safe and competi-
tive manner, as a modern organization se-
eking a transparent and competitive envi-
ronment for the development of the sector.

EMBRAPA PESCA 
E AQUICULTURA 
QUER 
FORTALECER 
PARCERIAS

Desde o início de 2021, a engenheira de 
alimentos Danielle de Bem Luiz lidera a 
Embrapa Pesca e Aquicultura, sediada em 
Palmas (TO). Danielle substituiu Alexandre 
de Freitas, que por cerca de três anos esteve 
interinamente à frente da unidade. Antes, a 
chefia estava a cargo de Carlos Magno Cam-
pos da Rocha. 
Com uma década na Embrapa, Danielle, que 
começou sua trajetória lá mesmo na Embrapa 
Pesca e Aquicultura, desde o início trabalha 
para entender e responder às demandas das 
cadeias produtivas, incluindo manejo de resí-
duos, gerenciamento hídrico e processamen-
to, entre outros. Inclusive, lançará em breve 
livro sobre práticas sustentáveis na produção 
de peixes.
“Sempre busquei parcerias públicas e priva-
das porque entendo que é o caminho para o 
crescimento sustentável das cadeias produ-
tivas. E cabe perfeitamente bem à cadeia da 
piscicultura, que está em desenvolvimento”, 
disse Danielle em entrevista para o Anuário 
Peixe BR 2021. 

Anuário Peixe BR 2021 - Quais são suas 
principais prioridades nesse momento inicial 
à frente da Embrapa Pesca e Aquicultura?

Danielle de Bem Luiz
Duas palavras expressam muito bem minhas 
prioridades à frente da Embrapa Pesca e 
Aquicultura: parcerias e inovação. As parce-
rias estão indo bem. É preciso potencializá-las 
e, em alguns casos, unificá-las para obter re-
sultados mais inovadores para a cadeia produ-
tiva. Nesse sentido, também vamos priorizar 
as demandas e definir, sempre em conjunto 
com os demais players, as principais ações por 
espécies – seja tilápia ou peixes nativos. Que-
ro ressaltar que esse processo ocorrerá sempre 
de forma conjunta, envolvendo nossa unida-
de, outras unidades da Embrapa, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 
Ministério do Meio Ambiente e as empresas.

Anuário Peixe BR 2021 - Você menciona 
que cada espécie tem suas demandas espe-
cíficas, o que é um fato. Mas quais deman-
das são comuns à diferentes espécies?

Danielle de Bem Luiz
Realmente, cada cadeia produtiva tem suas 
prioridades. A tilápia, por exemplo, tem a 
sanidade como um ponto importante neste 
momento. Sendo tilápia ou peixes nativos, a 
questão da redução dos resíduos, o aprovei-
tamento no processamento. Especificamen-
te os peixes nativos têm várias necessidades 
de estudos, como sanidade, sistemas de pro-
dução, reprodução, mercado, aumento do 
consumo. As demandas são variadas.

Anuário Peixe BR 2021 - Que aprendiza-
dos o modelo da avicultura e da suinocul-
tura, que você conhece bem, pode forne-
cer à piscicultura?

Danielle de Bem Luiz
Estudei em Santa Catarina, convivi com a re-
alidade local e trabalhei na Embrapa Suínos 
e Aves. Há bons aprendizados do modelo 
de integração/cooperativismo que podem 
contribuir para o progresso da piscicultura. 
A estrutura cooperativa, por exemplo, ofere-
ce oportunidades de crescimento e de renda 
para os pequenos produtores. No Paraná, por 
exemplo, cooperativas puxam o crescimento 
da piscicultura. É preciso olhar com atenção 
e, por que não, usar os exemplos positivos em 
prol da atividade em nível nacional, que con-
vive com adversidades e características locais.

Anuário Peixe BR 2021 - Como fazer 
para que as pesquisas da Embrapa Pesca 
e Aquicultura sejam realmente voltadas 
para as necessidades do mercado e não 
fiquem apenas no campo acadêmico?

Danielle de Bem Luiz
Excelente ponto que desejo reforçar. A Em-

brapa definiu sua política de inovação em 
2018. Foi um passo decisivo para ajustar a 
empresa para a cultura da inovação. Estão aí 
os parâmetros da integração público-privada 
que desejamos intensificar aqui. Os projetos 
tipo 3, por exemplo, são de inovação aberta. 
Nesse modelo, pesquisa e setor produtivo 
trabalham desde o início, desde a concepção 
do projeto, e se comprometem a buscar e a 
utilizar os resultados. São três subdivisões: 
para médias e grandes empresas, para micro 
e pequenas empresas e para inovação social. 
Empresas, venham falar conosco. Queremos 
desenvolver projetos em conjunto. Nosso 
propósito é que a pesquisa ajude a atividade 
a progredir. É o que faremos.

Anuário Peixe BR 2021 - Sua resposta nos 
remete à segunda palavra que você citou 
na primeira resposta: inovação...

Danielle de Bem Luiz
Em primeiro lugar, não temos a pretensão 
de chegar com a solução. Mas desenvolver o 
que o mercado deseja. Dito isso, a inovação 
não pode assustar. E não pode ser apenas 
da porta para fora, mas dentro da Embrapa 
também. E isso envolve uma série de frentes, 
como melhoria de processos, atendimento, 
elaboração de contratos, negociação e estru-
turação de parcerias... Aceitamos o desafio 
de provar que podemos ser inovadores.  Sou 
uma liderança diferente. Queremos traba-
lhar em conjunto com as empresas, com a 
Peixe BR. Nossa proposta é de soma de co-
nhecimentos e experiências para aproveitar as 
oportunidades, que não são poucas. Para isso, 
a inovação é o caminho. Além disso, a Embra-
pa também é muito grande. Ela está presente 
em todo o país. Há gente competente e moti-
vada a trabalhar com a piscicultura em várias 
unidades. Está aí um bem riquíssimo. São 
profissionais capazes e prontos para ajudar 
nesse processo. Afinal, a Embrapa não é só do 
estado. Ela é da sociedade brasileira.

ENTREVISTA

DANIELA DE BEM LUIZ 
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A aquicultura captou R$ 437,25 milhões em valores de custeio em 2020, informa o Banco Central. O montante utilizado pela 
atividade para investimentos somou R$ 117,1 milhões.

AQUICULTURA CAPTA MAIS 
DE R$ 550 MILHÕES EM 2020

LINHAS DE CRÉDITO LINHAS DE CRÉDITO

O Paraná (maior produtor de peixes de cultivo do país) 
foi o estado que mais utilizou os recursos disponíveis 
nas várias linhas de crédito para custeio e investimen-

tos. Foram R$ 152,2 milhões em custeio e R$ 29,5 milhões 
para investimentos. Em termos de custeio, puxada por Paraná 
e Santa Catarina (2º maior estado captador), a região sul fi-
cou com 50,7% dos recursos (R$ 221,8 milhões). Em seguida 
vieram Nordeste (17,7% do total), Sudeste (13,6%), Nordeste 
(12,7%) e Centro-Oeste (5,3%). Entre os estados, além de PR 

e SC, os maiores foram Rondônia (R$ 38 milhões), São Paulo 
(R$ 29,6 milhões) e Minas Gerais (R$ 27,5 milhões).
Em relação às linhas de crédito para investimento, os R$ 
117,1 milhões foram divididos entre Centro-Oeste (35%), 
Sul (31,8%), Nordeste (18%), Norte (8,5%) e Sudeste (6,7%). 
Entre os estados, os maiores captadores foram Paraná (R$ 29,5 
milhões), Mato Grosso do Sul (R$ 27,7 milhões), Ceará (R$ 
11,3 milhões), Mato Grosso (R$ 6,8 milhões) e Rondônia (R$ 
6,6 milhões).

PRODUTOS VALOR CONTRATADO

Peixes R$ 309.480.732,24

Piscicultura (cultivo de peixes) R$ 49.901.635,81

Alevinos R$ 35.326.497,82

Carcinicultura (cultivo de camarão e lagosta) R$ 24.397.673,61

Camarão e/ou Lagosta R$ 8.923.829,88

Produtos Aquícolas (armazenamento acondicionamento e 
preservação, inclusive seguro, impostos etc) R$ 8.278.179,92

Ranicultura (cultivo de rã) R$ 215.504,56

Moluscos (caramujos, lulas etc) R$ 196.452,00

Mitilicultura (cultivo de mexilhão) R$ 192.960,00

Armação Para Barco de Pesca R$ 158.051,38

Malacocultura (cultivo e criação de moluscos) R$ 35.609,74

Mexilhão R$ 27.956,40

Girinos R$ 14.958,00

TOTAL R$ 437.252.025,36
Fonte: Banco Central

PRODUTOS E VALOR DOS CONTRATOS DE CUSTEIO EM 2020

Fonte: Banco Central

PRODUTOS VALOR CONTRATADO

Matrizes e Reprodutores R$ 57.974.444,82

Tanques Escavados R$ 44.468.534,67

Aerador R$ 2.728.541,91

Estufa R$ 2.726.909,24

Unidade de Beneficiamento ou Processamento R$ 2.707.749,97

Tanques Redes R$ 2.056.815,40

Alimentador de Peixe R$ 1.776.683,76

Motobomba R$ 1.357.874,69

Caminhões Frigoríficos R$ 507.222,36

Depósito para Rações R$ 342.627,62

Descamadora de Peixe R$ 245.430,60

Frigorífico R$ 94.816,50

Embarcação Pequena (até 20 A/B) R$ 53.100,00

Descascador de Camarão e Lagosta R$ 25.000,00

Despolpador de Pescado R$ 12.200,00

Evisceradora R$ 9.890,00

Mesa para Filetagem R$ 4.250,00

TOTAL R$ 117.092.091,54

PRODUTOS E VALOR DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTOS EM 2020

Fonte: Banco Central

ESTADO VALOR CONTRATADO

PR R$ 152.188.076,19

SC R$ 53.022.956,54

RS R$ 16.578.614,23

RO R$ 37.990.832,95

RR R$ 24.601.693,56

TO R$ 9.939.216,04

AM R$ 3.120.093,68

PA R$ 629.748,02

AC R$ 417.000,46

AP R$ 337.115,00

SP R$ 29.573.957,52

MG R$ 27.536.873,44

ES R$ 2.290.476,46

RJ R$ 213.215,58

VALOR DOS CONTRATOS DE CUSTEIO POR REGIÃO E POR 
ESTADOS EM 2020

ESTADO VALOR CONTRATADO

RN R$ 14.830.686,20

PI R$ 13.474.122,67

MA R$ 9.187.274,50

CE R$ 5.745.740,44

PB R$ 3.980.637,82

BA R$ 3.247.844,21

SE R$ 3.071.704,18

PE R$ 1.630.845,78

AL R$ 289.650,99

MT R$ 13.041.580,05

GO R$ 5.962.547,81

MS R$ 4.289.912,74

DF R$ 59.608,30

TOTAL R$ 437.252.025,36
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Evento virtual reuniu empresários dos dois países e incluiu banco de negócios.

Em 20 anos, o Brasil será o maior produtor mundial de tilá-
pia”. A afirmação de Francisco Medeiros, presidente execu-
tivo da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), deu 

o tom da importância da produção de peixes de cultivo do Brasil 
para as empresas da Noruega, no IV Encontro Noruega-Brasil de 
Aquicultura, iniciativa da Peixe BR e da Innovation Norway, com 
apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e Embaixada 
da Noruega. O encontro virtual foi realizado no dia 27 de outubro.
“As empresas norueguesas detêm as mais modernas tecnologias do 
mundo para a aquicultura. Do seu lado, a piscicultura brasileira é 
extremamente promissora, crescendo mais que todas as demais pro-
teínas animais. É o cenário perfeito para a realização de negócios”, 
reforçou Medeiros.
Nils Martin Gunneng, embaixador da Noruega no Brasil, destacou 
a excelência tecnológica das empresas norueguesas nos vários seg-
mentos da cadeia do pescado, incluindo sistemas automatizados de 
alimentação, equipamentos para cultivo, geração de energia, mane-
jo ambiental e outras áreas. “O Brasil está pronto para ser um novo 
gigante na atividade. E precisa dessas tecnologias”.

MAIS DE 200 PARTICIPANTES 
NO IV ENCONTRO NORUEGA-
BRASIL DE AQUICULTURA

PARCERIA INTERNACIONAL

“ Roberto Imai, coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva da 
Pesca e da Aquicultura da Fiesp, disse que a piscicultura brasileira 
está madura o suficiente para saber o caminho do crescimento. E 
isso inclui usar as melhores soluções. “O desafio é produzir mais e 
melhor. Produtividade é o nome do jogo”.
O IV Encontro Noruega-Brasil de Aquicultura também foi um 
sucesso de público. Participaram mais de 200 empresários, técni-
cos, pesquisadores e formadores de opinião do Brasil e da Noruega. 
“Importante saber que tanto as empresas norueguesas estão inte-
ressadas no mercado brasileiro como as empresas do Brasil olham 
com interesse para o que a Noruega pode nos fornecer”, comparou 
Francisco Medeiros.
A programação do evento contou com apresentação de cases de 
empresas norueguesas (Fjord Maritime, Spillfree e Waister) e bra-
sileiras (Tilabras e Fiber), além do projeto AquaVitae – que reúne 
participantes de 15 países, inclusive o Brasil –, rodada de negócios 
entre companhias dos dois países interessadas em parcerias. O jor-
nalista Altair Albuquerque, do Grupo Texto de Comunicação, fez 
apresentação sobre o potencial da aquicultura brasileira com foco 
nas oportunidades de investimentos internacionais.

LINHAS DE CRÉDITO

VALOR DOS CONTRATOS DE INVESTIMENTOS POR 
ESTADOS EM 2020

Fonte: Banco Central

PARANÁ
R$ 29.518.207,32

MATO GROSSO DO SUL 
R$ 27.702.964,79 

CEARÁ
R$ 11.287.492,66

MATO GROSSO
R$ 6.673.320,00

RONDÔNIA 
R$ 6.644.857,22

GOIÁS
R$ 6.547.001,47

SANTA CATARINA
R$ 3.892.074,95

RIO GRANDE DO SUL
R$ 3.741.981,26

MINAS GERAIS
R$ 3.403.350,59

BAHIA
R$ 3.335.703,53

SÃO PAULO 
R$ 2.828.068,12

RIO GRANDE DO NORTE
R$ 2.456.074,07

MARANHÃO
R$ 2.352.336,43

AMAZONAS
R$ 1.907.689,73

ESPÍRITO SANTO 
R$ 1.557.764,42

RORAIMA 
R$ 1.165.740,23

SERGIPE
R$ 540.964,38

PARAÍBA
R$ 418.129,90

PIAUÍ
R$ 385.641,92

PARÁ
R$ 254.818,50

PERNAMBUCO
R$ 216.463,05

ALAGOAS
R$ 185.850,00

RIO DE JANEIRO
R$ 60.000,00

TOCANTINS
R$ 15.597,00
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Nova lei deve agilizar processos, contribuindo para o crescimento da produção.

DECRETO REGULAMENTA 
OUTORGA DAS ÁGUAS DA UNIÃO

PARCERIA INTERNACIONAL

2021 promete ser um ano de avanços na capacidade de pro-
dução de peixes de cultivo, a partir da publicação do Decre-
to 10.576, em 14.12.2020, que, entre outras questões cede 

o uso de espaços físicos em corpos d'água de domínio da União 
para a prática da aquicultura, “observados os critérios de localiza-
ção, com a finalidade de promover geração de emprego e renda, 
desenvolvimento sustentável, aumento da produção brasileira de 
pescado, inclusão social e segurança alimentar.
O decreto detalha que “o uso de espaços físicos em corpos d'água de 
domínio da União a ser destinado à prática da aquicultura pode ser 
requerido por pessoa física ou jurídica junto à Secretaria de Aquicul-
tura e Pesca (SAP), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), por meio da apresentação de projeto técnico, in-
cluindo coordenadas geográficas, justificativa para a escolha do local, 
descrição do sistema produtivo e responsável técnico habilitado.
As áreas aquícolas podem ser de interesse econômico, social e de 
pesquisa ou extensão, sendo:
Áreas aquícolas de interesse econômico: destinadas a pessoas físi-
cas ou jurídicas que se enquadrem na categoria de aquicultor e que 
tenham como objetivo a produção comercial de peixes. A cessão 
será onerosa e os custos serão estabelecidos na forma prevista no 
ato de cessão do imóvel.

Áreas aquícolas de interesse social: destinadas a povos e comu-
nidades tradicionais e a participantes de programas de inclu-
são social. A cessão será gratuita.
Áreas aquícolas de pesquisa ou extensão: destinadas às insti-
tuições brasileiras com comprovado reconhecimento científi-
co ou técnico e têm como objetivo o desenvolvimento científi-
co, técnico e tecnológico. A cessão será gratuita.
Importante: quando houver mais de um requerente com proje-
tos apresentados e previamente aprovados para uso do mesmo 
espaço físico em corpos d'água de domínio da União para a 
prática da aquicultura, a decisão da SAP levará em conta:
Oferta à União do valor mínimo global superior ao infor-
mado no parecer final de autorização de uso de espaços físi-
cos em corpos d'água de domínio da União para a prática da 
aquicultura.
Maior geração de empregos diretos ao informado no parecer 
final de autorização de uso de espaços físicos em corpos d'água 
de domínio da União para a prática da aquicultura.
O prazo de vigência da outorga será de 35 anos.
A íntegra do Decreto 10.576 (14.12.2020) está disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.576-de-
-14-de-dezembro-de-2020-294065470

“

DECREE REGULATES THE USE OF FEDERAL WATERS

2021 promises to be a year of advances in the production ca-
pacity of farmed fish with the publication of Decree 10,576 
on December 14, 2020. The decree, among other things, ce-
des the use of physical spaces on Federal bodies of water for 
aquaculture, “observing the location criteria, with the purpose 
of fostering employment and income generation, sustainable 
development, increases in Brazilian fish production, social in-
clusion and food security.”

The decree determines that “the use of physical spaces on Federal 
bodies of water for the practice of aquaculture can be requested 
by individuals or legal entities at the Secretariat of Aquaculture 
and Fisheries (SAP) of the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply (MAPA), with the presentation of a technical project, in-
cluding geographical coordinates, justification for choosing the 
location, description of the productive system and the qualified 
responsible technician.
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Patrocinadores em 2021: Aquabel, Aquavita, C.Vale, Copacol, Cristalina, Elanco e Phibro. Junte sua marca à 
campanha de fomento do consumo de peixes de cultivo no Brasil.

@COMAMAISPEIXE_BR CADA 
VEZ MAIS FORTE E ATUANTE

MARKETING

Quarente e três receitas, várias 
campanhas de informação so-
bre a tilápia, diversas ações de 

informação e de responsabilidade social 
diante da pandemia, mais de uma deze-
na de iniciativas com profissionais de 
comunicação, as principais datas impor-
tantes, personagens especiais, sorteios, 
apoio a iniciativas de consumo de pei-
xes de cultivo, lives, datas importantes, 
mais de 300 divulgações na imprensa 
– com destaque para o programa Mais 
Você, da Rede Globo, novos parceiros...
Estas foram as mais importantes (po-
rém não as únicas) ações de valorização 
dos peixes de cultivo – especialmente 
a tilápia – realizadas pela campanha 
Coma Mais Peixe em 2020.
Agradecimento especial à Associação 

Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), 
que chancela a #comamaispeixe e tam-
bém às empresas que participaram com 
apoio financeiro desde o início da cam-
panha, em meados de 2019, para a reali-
zação de centenas de ações de fomento, 
divulgação e apoio ao consumo de pei-
xes de cultivo. São elas: Ambar Amaral, 
Aquabel, Aquafeed, C.Vale, Copacol, 
Cristalina, Da Fonte, Elanco, Fider, Ge-
neSeas, Presence, Socil, Phibro, Sealed 
Air, Tilabras e Zaltana. 
As atuais patrocinadoras (a partir do 2º 
semestre de 200) são: Aquabel, Aquavi-
ta, C.Vale, Copacol, Cristalina, Elanco 
e Phibro.
O impacto total das ações da Coma 
Mais Peixe é difícil de mensurar. Pelas 
mídias sociais e imprensa, já foram al-

cançados mais de 20 milhões de pes-
soas – sem contar o preparo da tilápia 
no programa da Ana Maria Braga, que 
chegou a mais de 40 milhões de pessoas.
“A Coma Mais Peixe é uma obra em 
construção. Ela representa um impor-
tante pilar da Peixe BR em prol do au-
mento do consumo de peixes de cultivo 
no Brasil. Essa atenção ao fortalecimento 
da piscicultura junto aos consumidores 
faz parte da proposta inicial da entidade. 
Nesse sentido, é muito importante que as 
empresas do nosso setor se juntem a esse 
movimento e também deem sua contri-
buição para ajudar a valorizar os peixes 
de cultivo, contribuindo para o aumento 
do consumo per capita no Brasil”, destaca 
Francisco Medeiros, presidente executi-
vo da Peixe BR.

MARKETING

43 receitas para os apaixonados por 
peixes de cultivo – especialmente ti-
lápia.

25 postagens sobre os benefícios dos 
peixes de cultivo para a saúde e dife-
renciais da tilápia brasileira. Destaque 
para conservação, preparo e abasteci-
mento. Uma delas foi super especial: 
envio de pele de tilápia para uso em 
curativos para queimados no Líbano.

10 ações sobre a pandemia do novo 
coronavírus, com destaque para prote-
ção, nutrição, postura no home-office, 
condicionamento físico.

02 apoios a iniciativas voltadas ao con-
sumo de peixes de cultivo: Semana do 
Pescado (Brasil) e Festival do Tamba-
qui da Amazônia (Rondônia).

03 datas comemorativas importantes: 
Dia da Mulher, da Água e da Criança.

25 vídeos e fotos sobre consumo de ti-
lápia, sobretudo com personagens divul-
gando a campanha.

07 webséries sobre produção de peixes 
de cultivo no Brasil.

02 divulgações do livreto de receitas de 
pratos à base de peixes de cultivo.

02 lives com Francisco Medeiros (presi-
dente executivo da Peixe BR) e dois sor-
teios de kits de produtos da campanha 
(bonés, camisetas e mochilas).

01 ação super especial com 25 profis-
sionais de comunicação de 11 estados, 
que visitaram o patrocinador Piscicul-

tura Cristalina (1ª semana de março de 
2020).

Programa Mais Você, da apresentadora 
Ana Maria Braga, preparou prato à base 
de tilápia ao vivo. O quadro atingiu audi-
ência potencial de 40 milhões de pessoas.

20 postagens de patrocinadores da 
campanha.

06 ações de Doação de tilápia para 
entidades assistenciais em São Paulo, 
Bahia e Pernambuco. São elas:
Nosso Prato (São Paulo, SP)
Casa Modelo de Amparo à Criança com 
Câncer (Taboão da Serra, SP)
Grupo Teatral Nova Esperança (São Paulo)
Caravana da Fraternidade (Diadema, SP)
Saravida (Recife, PE)
Panorama da Sobriedade (Glória, BA).

BALANÇO 2020
NOSSOS CONTEÚDOS NA IMPRENSA, 
MÍDIAS SOCIAIS E AÇÕES ESPECÍFICAS
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Por Paulo Raffi

O QUE É UM POSBIÓTICO?

PUBLIEDITORIAL DV AQUA/DIAMOND V

Devido à grande preocupação em 
relação à resistência aos antimi-
crobianos, os organismos globais 

– como OMS (Organização Mundial de 
Saúde), FAO (Organização da Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura) 
e OIE (Organização Mundial de Saúde 
Animal) – promovem o conceito único 
de saúde conhecido como One Health e, 
com isso, tem-se buscado novas soluções e 
conhecimentos alternativos. 
Visando melhorar a saúde das pessoas e 
dos animais têm sido usados, nos últimos 
anos, novos conceitos, como os posbióti-
cos e os paraprobióticos. São micro-or-
ganismos não viáveis ou extratos livres de 
bactérias que podem fornecer benefícios 
ao hospedeiro, oferecendo metabolitos 
bioativos adicionais aos efeitos dos pro-
bióticos. 
Os posbióticos são descritos em publica-
ções desde 1975 (Pubmed), mas somente 
nos últimos quatro anos ganharam mais 
atenção do meio científico em relação ao 
número de estudos e publicações tanto 
para humanos quanto para animais (156 
publicações neste período, sendo 86 so-

mente em 2020). 
São também conhecidos como metabió-
ticos, biogênicos ou simplesmente meta-
bólitos, que são fatores solúveis (produtos 
ou subprodutos metabólicos) secretados 
por bactérias vivas ou liberados após a lise 
bacteriana, proporcionando benefícios 
fisiológicos ao hospedeiro (Toalá, JE et 
all,2018). 
Num melhor entendimento, os posbióti-
cos são metabólicos bioativos funcionais 
produzidos após duas ou mais fermenta-
ções de micro-organismos. Fermentações 
estas que são líquidas e anaeróbicas numa 
primeira etapa e sólidas e aeróbicas após, 
e que produzem centenas de metabólitos. 
Na etapa final, os micro-organismos são 
inativados por vários e/ou diferentes pro-
cessos que podem ser por tratamento por 
calor, ultrassom, ultracentrifugação e/ou 
tratamento químico, de tal forma que não 
exista nenhum micro-organismo viável. 
Essa lise celular libera todos os metabó-
litos bioativos funcionais além daqueles 
que foram produzidos pelo processo das 
fermentações. 
Na tabela, estão de forma simplificada as 

diferenças entre prebióticos, probióticos e 
posbióticos. Os prebióticos são ingredien-
tes não digeridos pelas enzimas digestivas 
do hospedeiro, mas que são fermentados 
pela microbiota do trato digestório dos 
animais, contribuindo para o seu equi-
líbrio (Instrução Normativa 44/2015/
MAPA). Já os probióticos são cepas de 
micro-organismos vivos (viáveis) que 
agem como auxiliares na recomposição 
da microbiota do trato digestório dos 
animais, contribuindo para o seu equi-
líbrio (Instrução Normativa 44/2015/
MAPA). Os simbióticos são aditivos que 
combinam probióticos e prebióticos e são 
frequentemente definidos como "misturas 
sinérgicas de probióticos e prebióticos 
que beneficamente afetam o hospedeiro, 
melhorando a sobrevivência e a coloniza-
ção de micro-organismos benéficos vivos 
no trato gastrointestinal do hospedeiro 
(Wegh et al, 2019). 
Dentro dos organismos mais utilizados 
para a produção dos posbióticos estão a 
leveduras Saccharomyces cerevisiae ou 
boulardii e algumas espécies de lactoba-
cillus spp, entre outros. Os posbióticos 

PUBLIEDITORIAL DV AQUA/DIAMOND V

atuam como uma barreira que controla 
bactérias patogênicas, melhorando a es-
timulação do sistema imunológico, pro-
dutividade e conversão alimentar a partir 
da melhor saúde animal. Durante as fer-
mentações anaeróbicas líquida e aeróbica 
sólida são geradas grandes quantidades de 
metabólitos bioativos funcionais, como 
peptídeos, proteínas, vitaminas, minerais, 
carbo-hidratos, fitosterois, ácidos orgâni-
cos de cadeia curta, antioxidantes, mana-
noligossacaridoes, nucleotídoes etc. Os 
posbióticos não são probióticos nem pre-
bióticos ou leveduras, e seu desempenho 
é muito mais complexo e completo. Os 
supernadantes derivados da cultura dos 

micro-organismos, como Saccharomy-
ces cerevisiae e Saccharomyces boulardi 
mostraram atividade anti-inflamatória 
e antioxidante, além de acelerar a cura e 
a regeneração do tecido intestinal (De 
Marco et al, 2018). Exopolissacaridios 
(EPSs) são produzidos durante o processo 
de crescimento dos micro-organismos e 
modulam a reposta imune pela interação 
com células dendríticas, aumentando a 
proliferação de macrófagos, linfócitos T 
e células NK (Makino et al, 2016). Os 
Beta-glucanos também são produzidos 
e atuam no sistema imune, interagindo 
com receptores na superfície dos macrófa-
gos e os ativando. São produzidos ácidos 

orgânicos de cadeia curta, como acético, 
propiônico e o butírico, que proporcio-
nam os seguintes efeitos na forma sais de 
ácidos graxos, no caso do butirato, que é 
uma das principais fontes de energia dos 
entererócitos. Outros compostos são pro-
duzidos, como enzimas antioxidantes e 
fragmentos de parede celular que atuam 
como imunogênicos.
Na aquacultura, o uso de posbióticos foi 
sugerido (Pérez-Sánchez, T. et al, 2018) 
como uma das estratégias de controle das 
enfermidades, com o objetivo de melho-
rar o desempenho em termos de cresci-
mento e saúde, além de iniciar e modular 
as respostas do sistema imunológico.
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Grupo de especialistas em sanidade animal trabalha em conjunto com produtores e autoridades federais 
para garantir soluções mais ágeis no controle de doenças.

PEIXE BR CRIA COMITÊ PARA 
ENFRENTAR DESAFIOS 
SANITÁRIOS DO SETOR

ATIVIDADES DA PEIXE BR

Em mais uma ação para o fortalecimento da cadeia de pisci-
cultura brasileira, a Associação Brasileira de Piscicultura 
(Peixe BR) criou o Comitê de Sanidade, composto por asso-

ciados com formação técnica que atuam diretamente no segmento 
de saúde animal. 
Segundo o presidente executivo da entidade, Francisco Medeiros, o 
grupo traz mais agilidade nos processos de forma especializada, dis-
cutindo os desafios sanitários, estratégias de controle e boas práticas 
de manejo que se aplicam à realidade de cada região do país.
“Para crescer com credibilidade, a piscicultura brasileira precisa 
solucionar os problemas relacionados à sanidade animal. É im-
prescindível trazer luz a esse tema de alta importância e criar regras 
urgentes para uma produção cada vez mais sustentável e segura. A 
cadeia já trata a questão com muita seriedade há anos e, por isso, 
precisamos regularizar as boas práticas de manejo e biosseguridade”, 
alerta Medeiros.
O Comitê também contribui com o Programa Nacional de Segu-
rança Aquícola, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (MAPA), que ainda está em elaboração. Luiz 
Eduardo Conte, coordenador do Comitê de Sanidade, explica que 
o grupo auxilia nesse processo, para que seja feito segundo os proce-
dimentos técnicos e de normas do MAPA, levando em considera-
ção sua aplicação e acessibilidade para o setor produtivo.
“Já abrimos caminho para discutir os temas urgentes para a ativida-
de e contamos com o apoio das autoridades que entendem a neces-
sidade do nosso suporte como especialistas, com o intuito de me-
lhorar a distribuição de informações e recomendações do MAPA à 
cadeia. Nosso propósito é manter um canal de comunicação direta 
da Peixe BR com órgãos governamentais e o mercado como um 
todo”, explica Conte.
O Comitê de Sanidade está subdividido em oito grupos de estudos 
para ampliar o leque de assuntos discutidos, explorando a comple-
xidade de cada desafio. “Estamos usando o nosso conhecimento 
técnico e proximidade com a rotina dos produtores para fortalecer 
a piscicultura brasileira e alavancar seu desempenho, entendendo 
as particularidades de cada elo da cadeia”, conclui o coordenador.

PEIXE BR CREATES A COMMITTEE TO FACE HEALTH 
CHALLENGES IN THE SECTOR

The Brazilian Fish Farming Association (Peixe BR) created 
the Health Committee, made up of associates with technical 
training who work directly in the animal health segment. The 
goal is to provide more agility in processes in a specialized 
manner, by discussing health challenges, control strategies and 
good management practices that apply to the reality of each 
region of the country.

The Committee also contributes to the National Aquaculture Se-
curity Program of the Ministry of Agriculture, Livestock and Su-
pply (MAPA), which is currently being elaborated. Luiz Eduardo 
Conte, coordinator of the Health Committee, explains that the 
group assists in this process, to ensure it is carried out according 
to the Ministry's technical procedures and standards, taking into 
account its application and accessibility for the productive sector.

ENTIDADES REGIONAIS

Objetivo é concentrar discussões específicas nesses fóruns, contribuindo para agilizar as estratégias voltadas para as 
espécies mais representativas da piscicultura brasileira.

COMITÊS DE TILÁPIA E PEIXES 
NATIVOS FORTALECEM ESPÉCIES 
E CADEIA PRODUTIVA

ATIVIDADES DA PEIXE BR

Após instituir o Comitê de Sanidade, a Associação Brasi-
leira de Piscicultura (Peixe BR), entidade que reúne os di-
versos elos da cadeia da produção de peixes de cultivo no 

Brasil, 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.
“A tilápia representa aproximadamente 60% da produção de pei-
xes de cultivo no Brasil. E os peixes nativos participam com ou-
tros 35%. É responsabilidade da Peixe BR dar atenção especial às 
necessidades, pleitos e exigências desses segmentos”, explica Fran-
cisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da 
Piscicultura.
O Comitê de Tilápia é coordenado por Celso Junqueira, da Da-
mata Aquacultura. O Comitê de Peixes Nativos tem a coordena-
ção de Bruno Leite, da Zaltana Pescados.
“A piscicultura é uma importante atividade de milhares de muni-
cípios 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 quali-

dade 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 ati-
vidade 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.
“Os componentes dos comitês da Peixe BR conhecem as necessi-
dades da piscicultura. Por isso, os comitês são tão relevantes. Eles 
contam com profissionais, produtores e empresas que têm clareza 
nas prioridades nas várias frentes para fortalecer as cadeias da tilá-
pia e de peixes de cultivo que, juntas representam mais de 95% da 
piscicultura brasileira”, destaca Francisco Medeiros.
Os comitês terão reuniões periódicas para discussão dos principais 
temas ligados às espécies, apresentar propostas e executá-las, con-
tribuindo com a cadeia de produção de peixes de cultivo no Brasil.
Os associados da Peixe BR que desejam participar dos Comitês 
de Tilápia e Peixes Nativos devem enviar e-mail para: comunica-
cao@peixebr.com.br

TILAPIA AND NATIVE FISH COMMITTEES STRENGTHEN THE 
SPECIES AND PRODUCTION CHAIN

The Brazilian Fish Farming Association (Peixe BR) also cre-
ated the Tilapia Committee and the Native Fish Committee, 
specifically for the most important species produced in the 
country and made up of representatives of Peixe BR-associa-
ted companies.
“Fish farming is an important activity in thousands of Brazilian 
municipalities and has enormous potential to be explored. With 
the committees, we created a suitable environment for the deve-
lopment of the entire production chain, contributing to the gene-

ration of employment and income, stimulating the economy and 
bringing quality fish to the tables of Brazilians,” Celso Junqueira 
emphasizes. Brazil is the 4th largest tilapia producer in the world.
“The benefits of eating fish are numerous. Thus, the activity has 
to become more and more professional to satisfy domestic and 
foreign markets. We know the problems and challenges that lie 
ahead of us very well, and we will join forces to find the best solu-
tions and promote Brazilian fish,” says Bruno Leite, coordinator 
of the Native Fish Committee.

“No comitê, criamos um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de 

toda a cadeia produtiva, contribuindo 

para gerando empregos e renda”

Celso Junqueira

Coordenador do Comitê de Tilápia

“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”

Bruno Leite

Coordenador do Comitê de Peixes Nativos
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JANEIRO

Balanço e perspectivas
O ano começou entrevista do presidente 
executivo Francisco Medeiros no progra-
ma Agri Mercado, do Canal Terraviva, 
apresentado por Silmar Muller. O progra-
ma faz uma retrospectiva da piscicultura 
no Brasil em 2019 e uma projeção para o 
ano de 2020.

ATIVIDADES DA PEIXE BR EM 2020

e Aquicultura (SAP/MAPA), Jorge Seif 
Jr. “Também solicitamos à SAP/MAPA 
a criação da Câmara Setorial da Piscicul-
tura, uma vez que a cadeia da pesca tem 
suas necessidades e característica e a pis-
cicultura tem as suas”, esclarece Francisco 
Medeiros, complementando que a Peixe 
BR pede apoio da Secretaria à campanha 
#comamaispeixe, que incentiva o aumen-
to do consumo de peixes de cultivo.

Edição internacional Feed&Food
A Peixe BR foi tema da edição internacio-
nal da revista Feed&Food que circulou 
nos principais eventos internacionais de 
alimentos de origem animal. “O Brasil 
tem o que é preciso para sustentar o au-
mento da produção de peixes de cultivo. 
Temos recursos hídricos, alimentação, in-
fraestrutura de processamento, logística e 
vendas”, destaca Francisco Medeiros.

FEVEREIRO

Agenda cheia em Brasília
O assessor da Peixe BR no DF, Heuler 
Martins, começou o ano em ritmo acelera-
do, com várias reuniões, incluindo o Depu-
tado Federal Luis Nishimori (autor do PL 
6418/20219), a equipe do Senador Orio-
visto Guimaraes (PODEMOS/PR) sobre 
RGP e lei da pesca, a posse do Ministro 
Chefe da Casa Civil, General Braga Net-
to, reunião com a Deputada Aline Sleutjes 
membro da FPA, com o Deputado Federal 
Marcelo Brum (PSL/RS), com o Senador 
Vanderlan Cardoso (PP/GO), com o Se-
nador Major Olímpio (PSL/SP), com Le-
andro Feijó (MAPA/SCRI) sobre acordo 
de cooperação com o MAPA, com Paulo 
Marcio, chefe de gabinete da Ministra Te-
reza Cristina, e com o Secretário da Aqui-
cultura e Pesca Jorge Seif Jr, o presidente da 
Peixe BR Francisco Medeiros e Diretoria 
da associada Tilabras, entre outros.

Exportação para Israel
A Peixe BR solicitou ao MAPA apoio para 
habilitar frigoríficos de peixes de cultivo no 
Brasil para exportação a Israel. Em março 
de 2019, representantes da Peixe BR par-
ticiparam da comitiva do presidente Jair 
Bolsonaro em visita a Israel. Entre outros 
temas, a entidade tratou da possibilidade 
de abertura do mercado israelense para 
a tilápia brasileira, uma vez que Israel é o 
quarto maior importador de filé de tilápia 
congelado do mundo. Frigoríficos brasilei-
ros de tilápia, associados da Peixe BR, estão 
recebendo consultas de clientes de Israel. 

MARÇO

Homenagem às mulheres
A Peixe BR produziu material em home-
nagem às mulheres, especialmente as que 
contribuem diariamente para o sucesso da 
piscicultura, como Andressa Andrade!

Oferta normal
A Peixe BR ressalta o seu compromisso 
com a oferta regular de alimentos e envi-
da esforços no sentido de orientar, acom-
panhar e dar suporte ao trabalho das suas 
associadas em todo o Brasil.
Nesse sentido, entre outras ações, a entidade 
atua junto aos governos estaduais e ao go-
verno federal para não implantar ações que 
impeçam o fornecimento de insumos para 
os projetos de piscicultura e o transporte de 
peixes para os frigoríficos, com o objetivo 
principal de manter o fornecimento estra-
tégico de alimentos durante esse período, 
além da preservação do bem-estar animal. 

Aditivos para pescado
Divulgação da Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) 329/2019, que estabe-
lece os aditivos alimentares e coadjuvan-
tes de tecnologia autorizados para uso em 
pescado e produtos de pescado. A Peixe 
BR (Associação Brasileira dá Piscicultura) 
atuou em prol dessa resolução.
“É mais um avanço importante para a 
indústria do pescado, pois agora teremos 
grande número de produtos derivados de 
peixes para os consumidores. Atualmente, 
temos no MAPA mais de 40 novos produ-
tos aguardando a liberação dos aditivos. 
Com a resolução, teremos em 2020 au-
mento da oferta de novos produtos pron-
tos e semiprontos de peixes no mercado, 
aproximando a realidade hoje dos frangos 
e suínos”, informa Francisco Medeiros, 
presidente executivo Associação Brasileira 
da Piscicultura (Peixe BR).

MAPA e o mercado da China
A Peixe BR participou de reunião no Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) com as principais 
empresas de processamento de pescado 
oriundo da pesca e do cultivo, com orien-
tações para habilitação de estabelecimen-
tos de pescado para a República Popular 
da China. Essa é uma ação de mão dupla 
e significa que há interesse da China em 
aumentar as exportações de pescado para 
o Brasil, principalmente da tilápia. 

Águas da União
A piscicultura brasileira quer celeridade 
na análise dos 1.814 processos de solicita-
ção de cessão de águas da União, suspen-
são imediata do Registro Geral do Produ-
tor (RGP) para a aquicultura e indústrias 
de pescado que processam peixes de culti-
vo, revogação da Instrução Normativa 35, 
do MAPA e regulação dos níveis de água 
das hidrelétricas. Estas, entre outras solici-
tações, fazem parte do documento que a 
Associação Brasileira de Piscicultura (Pei-
xe BR), entregou ao secretário de Pesca 
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Prevenção da crise
A Peixe BR, oito associações estaduais de 
piscicultura e uma entidade de pesquisas 
enviaram documento ao governo federal 
pedindo a implementação de medidas 
emergenciais, em nível nacional, para 
impedir os efeitos da COVID-19 no 
Brasil, como Suspensão imediata do PIS/
COFINS da ração para amenizar perdas; 
Obrigatoriedade do licenciamento am-
biental para liberação dos recursos e di-
ficuldade dos estados para emissão do li-
cenciamento impedem os piscicultores de 
acessar o crédito de custeio; Liberação de 
recursos para custeio da piscicultura sem a 
necessidade do licenciamento ambiental; 
Apoio para manutenção do trânsito de in-
sumos (alevinos e ração) para as fazendas 
e peixes para os frigoríficos. 

Abastecimento normal
O setor produtivo está unido para man-
ter a ofertar regular de proteínas animais 
aos consumidores. A piscicultura também 
cumpre a sua parte. “A alimentação é es-
sencial. Estamos nos movimentando para 
que o fluxo de abastecimento de peixes 
à população não seja afetado. Nossa ca-
deia produtiva é qualificada, tecnificada 
e preocupada com a saúde alimentar da 
sociedade”, declara Francisco Medeiros, 
presidente executivo da Peixe BR. A en-
tidade atuou atuando junto aos governos 
estaduais e federal para que não impeçam 
o fornecimento de insumos essenciais aos 
produtores, assim como o transporte de 
peixes para os frigoríficos. 

Reuniões em Brasília
Encontro do assessor Heuler Martins 
com Lucio Kikuchi (DAS/MAPA) e com 
Mauricio Pessoa e Claudio Gomes de Oli-
veira (SAP/MAPA), visita ao Deputado 
Coronel Chrisóstomo e à Deputada Fe-
deral Paula Belmonte (Cidadania / DF).

ABRIL

Trabalhando de casa? 
A Peixe BR produziu conteúdo com reco-
mendações de ergonomia fornecidas pela 
especialista Maria Luisa Hilario.

Nutrição saudável
O consumo de peixe é importante para 
manter uma imunidade alta! A Peixe BR 
divulgou recomendações da nutricionista 
e gerente de Nutrição do Hospital do Co-
ração (HCor), Rosana Perim Costa.

Isonomia de PIS/COFINS
Francisco Medeiros, presidente executi-
vo da Peixe BR, comentou sobre ação da 
entidade em prol da aprovação imediata 
do Projeto de Lei 6418/2019. O PL pede 
isonomia de PIS/COFINS da ração de 
peixes. Essa ação foi realizada durante pelo 
menos quatro meses.

Atenção à logística
A Peixe BR comemorou decisão do 
MAPA de assegurar o pleno funciona-
mento das cadeias produtivas. Atendendo 
a pleito da entidade, o Ministério publi-
cou decreto do Diário Oficial da União, 
definindo como essencial a produção e 
comercialização de insumos agropecuá-
rios, como ração e matérias-primas, para 
a piscicultura. “Esta é uma vitória, mas há 
outras batalhas. Continuamos solicitando 
ao governo a implantação de outras medi-
das que garantam segurança econômica 
aos piscicultores e alimentos de qualidade 
à população. Esse é o primeiro passo e me-
rece ser comemorado. Reforçamos que as 
diretrizes de segurança devem ser seguidas 
à risca para conter o avanço do vírus”, de-
clarou Francisco Medeiros.

Exportação para a China
A Associação Brasileira de Piscicultura co-
memorou mais uma conquista da cadeia 
de peixes de cultivo, com a habilitação de 
11 plantas em 9 estados para exportação 
para a China. Essa conquista resulta do 
trabalho realizado desde 2019. As empre-
sas habilitadas para exportação de tilápia 
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para a China são Copacol (PR), Netuno 
(BA), Trutas NR (MG), Vitalmar (SC), 
Global Food (SP), C.Vale (PR), Zalta-
na (RO), Frigopesca (MT), Lakes Fish 
(GO), Pescado DuVale (RO) e Bem Bom 
Pescados (GO).

Demandas à ministra
A piscicultura brasileira pede atenção das 
autoridades públicas. Para a Peixe BR, é 
preciso ação efetiva o mais rapidamente 
possível. “A atividade precisa ter garantia 
de que nossas demandas mais urgentes 
sejam atendidas, seja por meio de decre-
to presidencial ou medida provisória. São 
prioritárias a aprovação do projeto de lei 
que garante a isonomia do PIS/CON-
FINS para a ração para peixes com aves e 
suínos e a liberação de recursos para cus-
teio, sem a necessidade de licenciamento 
ambiental”, destacou o presidente execu-
tivo da Peixe BR em reunião virtual com 
Tereza Cristina, ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA).

a uma produção de 3 milhões de toneladas 
de peixes por ano. Os processos estão em 
tramitação há muito tempo – desde a cria-
ção do MPA seriam necessários vários anos 
para atualizar somente o passivo. A MP 
915/2019 propõe dispensa de licitação à 
cessão de espaços físicos em corpos d’água 
de domínio da União para fim de aquicul-
tura, no âmbito da regularização aquícola 
desenvolvida por órgãos ou entidades da 
administração pública. 

Exportação e PIS/COFINS
Em Brasília, a Peixe BR fez reunião com 
Paulo Marcio, chefe de gabinete Ministra 
Tereza Cristina, sobre a exportação de Ti-
lápia para União Europeia, e com Adriano 
Pitoli, do Ministério da Economia, sobre 
RGP, concorrência desleal, desburocrati-
zação e PIS/ COFINS ração do peixe.

Parabéns às mães
Maria da Glória Bezerra Chaves criou 
duas filhas com muito amor. A piscicul-
tura também teve a sorte de receber esse 
cuidado! A Peixe BR parabeniza todas as 
mães que, assim como Maria da Glória, 
colocam zelo em tudo o que fazem!

Exportações em alta
O primeiro trimestre de 2020 teve resul-
tado positivo para as exportações da pisci-
cultura (peixes e subprodutos). Segundo 
dados da Comex/Ministério da Econo-
mia, foram exportadas 1.668 t, volume 
que representa aumento de 32,8% em 
comparação ao mesmo período de 2019. 
Os Estados Unidos são o principal cliente 
da piscicultura brasileira. Em seguida vem 
a China. A divulgação desses dados mar-
cou o início de parceria da Embrapa Pesca 
e Aquicultura com a Peixe BR. As estatís-
ticas são inseridas no site da Peixe BR.

Expansão da atividade
O Congresso Nacional deu um importan-
te passo para a expansão da piscicultura 
brasileira, com a aprovação da Medida 
Provisória 915, de 2019, que dispensa de 
licitação os processos para uso de águas da 
União. Com essa simplificação, a Secreta-
ria de Aquicultura e Pesca (SAP) torna-se 
responsável pela assinatura dos contratos 
e a Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU) realizará a entrega do patrimônio. 
A aprovação do processo envolverá au-
torização da SAP, Agência Nacional das 
Águas (ANA), Marinha e SPU.

Tilápia para os EUA
A tilápia é um dos peixes mais consumi-
dos pelos norte-americanos e ganha cada 
vez mais espaço na mesa desse exigente 
consumidor. Segundo Francisco Medei-
ros, presidente executivo da Associação 
Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), está 
aí uma excelente oportunidade para o 
Brasil. A exportação de tilápia para os Es-
tados Unidos está em expansão. Segundo 
dados da PEIXE BR/APEX, a venda de 
filé fresco de tilápia brasileira para aquele 
país cresceu 94% de janeiro a abril desse 
ano. Outro ponto forte para o produto 
brasileiro é a sustentabilidade, atributo 
visto com bons olhos pelos consumidores. 
O interesse por alimentos cada vez mais 
saudáveis também dá visibilidade ao peixe 
brasileiro, que é natural, saboroso e de alta 
qualidade. 

JUNHO

Revista Globo Rural!
"Os desafios são grandes, por isso é neces-
sário ser criativo, buscar novas estratégias 
para a situação. Isso está sendo consegui-
do pela piscicultura brasileira." compar-
tilha Francisco Medeiros, presidente exe-
cutivo da Peixe BR, na edição especial da 
revista Globo Rural com depoimentos de 
personalidades do agro sobre o momento 
do país.

ATIVIDADES DA PEIXE BR EM 2020

Cessão de águas da União
A Peixe BR destacou que produção de pei-
xes de cultivo pode ser cinco vezes maior 
que a atual. Para isso, seria essencial a apro-
vação da Emenda 100 (MP 915, de 2019), 
que dispensa da licitação de processos de 
aquicultura em águas da união. A entidade 
acredita que esse é o momento do setor se 
unir e pedir aos deputados que votem para 
garantir menos burocracia nos processos li-
citatórios, assegurando o desenvolvimento 
da atividade. A outorga de águas da união é 
um grande gargalo para a piscicultura.

MAIO

Vitória!
Os deputados federais aprovaram a MP 
915/2019 - Emenda 100, que isenta de 
licitação os processos de aquicultura em 
Águas da União. O trabalho continua. 
Agora a decisão segue para o Senado. 
Atualmente, estão na SAP/MAPA cerca 
de 1.600 processos de solicitação de pro-
dutores brasileiros das áreas aquícolas da 
União, cuja produção solicitada equivale 

Exportação para Coreia do Sul
A piscicultura brasileira enfrenta dificul-
dades diante do atual cenário, que afeta o 
consumo doméstico de peixes de cultivo. 
Para minimizar os efeitos interno e garan-
tir o contínuo crescimento da atividade, a 
abertura de novos mercados para exporta-
ção é essencial. A boa notícia é a abertura 
do mercado da Coreia do Sul para os pei-
xes de cultivo do Brasil. A partir de ago-
ra as empresas que estão habilitadas para 
exportação têm mais um mercado para 
negociar o seu produto. A autorização 
para exportação é o primeiro passo para 
os peixes de cultivo do Brasil acessarem 
o mercado sul-coreano. O próximo passo 
envolve as negociações, quando as plantas 
interessadas em exportar para esse merca-
do devem atender aos padrões sanitários, 
técnicos e legais do Brasil e, também, da 
Coreia do Sul.

Plano Safra
Heuler Martins representou a PeixeBR no 
lançamento do Plano Safra 2020/2021. 
Na foto, com a ministra Tereza Cristina 
(MAPA) e o deputado Coronel Chrisós-
tomo de Moura (PSL RO). Ele também 
se reuniu com equipe do DIPOA/MAPA 
sobre exportação de peixes para china.

Dia do Pescado
Homenagem da Peixe BR a quem está na 
base da pesca, atividade fantástica que en-
volve milhões de pessoas e contribui para 
colocar alimentos de qualidade na mesa 
dos brasileiros.

JULHO

Novas reuniões
Visitas ao Ministro Gen. Ramos (Secreta-
ria Geral da Presidência) e ao Ministro da 
Ciência e tecnologia e Inovação, Marcos 
Pontes. Em ambas, Heuler Martins entre-
gou exemplar do Anuário Peixe BR 2020.

Para os países árabes
A Embaixada do Brasil em Abu Dhabi 
enviou comunicado à Peixe BR informan-
do sobre a abertura de plataforma on-line 
da Autoridade Árabe para Investimento 
e Desenvolvimento Agrícola (AAAID), 
por meio da qual fabricantes de produtos 
alimentícios agrícolas podem registrar seus 
produtos. Interessados em fazer negócios 
(exportação e importação) devem acessar 
o link da plataforma e enviar informações 
atualizadas dos produtos disponíveis.

AGOSTO

Para o Líbano
Pesquisadores do Projeto Pele de Tilá-
pia, da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), realizaram campanha para sensi-
bilizar as autoridades brasileiras a facilitar 
o envio de todo o estoque de 40 mil cm² 
de pele de tilápia, para ajudar as vítimas da 
explosão em Beirute, no Líbano.

Dia dos Pais
Conteúdo da Peixe BR desejando feliz dia 
para quem está sempre ao nosso lado, nos 
guiando e incentivando.

Vídeo institucional
A Peixe BR divulgou vídeo institucional 
no qual reforça que está ao lado do pro-
dutor, das entidades de classe, dos órgãos 
do governo, da pesquisa, da indústria e do 
varejo. Peixe BR: a Entidade que une a 
piscicultura brasileira!

SETEMBRO

Valorização de parceria
Heuler Martins, representante da Peixe 
BR em Brasília, participou de reunião 
com a Deputada Federal Aline Gurgel. O 
assunto foi a piscicultura do país e o po-
tencial do Amapá. Ela recebeu o Anuário 
2020 da Peixe BR e um grande agradeci-

mento pelo seu apoio ao nosso setor. Heu-
ler também se reuniu com o Deputado 
Vermelho, outro defensor da piscicultura. 
O deputado também recebeu o Anuário 
2020 da Peixe BR.

Secretário do MAPA
A diretoria da Peixe BR reuniu-se com o 
secretário executivo do MAPA, Marcos 
Montes, para tratar de dois temas impor-
tantes: Criação do comitê de sanidade 
aquícola no âmbito do MAPA com par-
ticipação da PEIXE BR. Marcos Montes 
mostrou-se favorável e informou que to-
mará as medidas legais para execução des-
ta ação; e Ação para liberação das exporta-
ções da piscicultura para a União 

Semana do Pescado
Fonte de vitaminas, minerais e proteínas 
essenciais para sua saúde física e mental: 
a tilápia é completa! Por isso, é tão neces-
sário incluir esse alimento no nosso dia 
a dia. A campanha Coma Mais Peixe, da 
Peixe BR, tem esse objetivo em comum 
com a Semana do Pescado, que acontece 
sempre entre os dias 1 e 15 de setembro. 
“Apoiamos esta e todas as iniciativas que 
valorizam os peixes de cultivo e o seu con-
sumo”, diz Francisco Medeiros.

ATIVIDADES DA PEIXE BR EM 2020
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Políticas para o setor
Francisco Medeiros, presidente executivo 
da Peixe BR, reuniu-se com o Secretário 
de Políticas Agrícolas César Hallum, no 
MAPA, em Brasília. Na pauta: a implan-
tação de programas de políticas agrícolas 
para a piscicultura e a disponibilidade da 
Peixe BR em subsidiar a secretarias nos te-
mas relacionados ao setor. Reunião também 
com Marcos Montes, Secretário executivo 
do MAPA sobre o Comitê de Sanidade. O 
assessor Heuler martins visitou o Deputado 
Federal Vermelho (PSD/PR), a Deputada 
Federal Aline Gurgel (Republicanos/AP) 
e o Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), 
além de se reunir com Mauricio Pessoa 
(SAP/MAPA) e Rosilene Bandeira SCRI/
MAPA/SCRI sobre acordo de cooperação e 
contatos com embaixadas e adidos agrícolas.

Dia das Crianças
A admiração e o interesse começam cedo! 
Feliz Dia das Crianças! Essa foi a mensagem 
da Peixe BR às crianças de todas as idades.

ATIVIDADES DA PEIXE BR EM 2020

Benefício no Pará
A Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, no 
Pará, aprovou a lei municipal 697/2020 
que representa um marco para aquicultu-
ra do estado, levando segurança jurídica e 
oportunidades para o pequeno produtor. O 
projeto de lei aprovado traz avanços impor-
tantes, como a dispensa de licenciamento 
ambiental para quem possui até 5 hectares 
de lâmina d’água. Além disso, também be-
neficia com a isenção de outorga do uso de 
água aqueles que fazem captação superficial 
de água insignificante de até 258 m³/dia.

OUTUBRO

Comitê de Sanidade
A Peixe BR anunciou a criação do Comitê de 
Sanidade, composto por associados com for-
mação técnica que atuam diretamente no seg-
mento de saúde animal. O objetivo é trazer mais 
agilidade nos processos de forma especializada, 
discutindo os desafios sanitários, estratégias de 
controle e boas práticas de manejo que se apli-
cam à realidade de cada região do país.

Aqua Summit
A Peixe BR e a Innovation Norway reali-
zaram o IV Encontro Noruega-Brasil de 
Aquicultura em parceria com a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp) e Embaixada da 
Noruega, no dia 27 de outubro, a partir 
das 10h. O evento foi sucesso de público. 
Participaram mais de 200 empresários, 
técnicos, pesquisadores e formadores de 
opinião do Brasil e da Noruega. 

Tratativas com o PR
Além de contatos com IBAMA e MMA 
sobre minuta de Portaria 145/1998, o as-
sessor Heuler Martins visitou o Secretário 
de Agricultura e Abastecimento do Esta-
do do Paraná, Norberto Ortigara, além 
de ter reunião com a diretoria do Tecpar 
sobre sobre certificação de qualidade e fa-
lar com o presidente do sistema FAEP/PR 
Ágide Meneguetti.

NOVEMBRO

Novas espécies
A Associação Brasileira de Piscicultura 
participou de reunião com a Secreta-
ria de Biodiversidade, do Ministério do 
Meio Ambiente, que discutiu a minuta 
nº 145/98 em trâmite naquele momento 
para determinar normas de introdução, 
reintrodução e transferência de peixes, 
crustáceos, moluscos, e macrófitas aquá-
ticas para fins de aquicultura, exceto as 
espécies ornamentais. 

Agrimark Brasil
A Peixe BR apoiou a 17ª edição do AGRI-
MARK Brasil! O evento teve como tema o 
Agro 2030 - Projeções, Desafios e Oportu-
nidades e discutiu os novos horizontes do 
segmento produtivo da economia nacional.

DEZEMBRO

Parceria com a ministra
Tereza Cristina, Ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) re-
cebeu Heuler Martins, representante da 
PEIXE BR em Brasília. Na oportunidade, 
a ministra recebeu o Anuário da Piscicul-
tura 2020, com os dados de produção, 
desafios e oportunidade do setor. Heuler 
reiterou as principais demandas da pisci-
cultura junto ao Ministério. A Ministra 
afirmou que tem muito carinho pelo se-
tor, se colocou à disposição para ajudar e 
explicou que o MAPA estará sempre de 
portas aberta à piscicultura. 

Decreto aprovado!
Uma das principais demandas da Peixe 
BR junto ao Governo Federal é a Cessão 
de Águas da União. Um grande passo foi 
dado em direção a mais oportunidades 
com a aprovação do Decreto 10.576. “Te-
remos um novo cenário de regulamenta-
ção e desburocratização de todo o proces-
so!”, diz Francisco Medeiros.

Apoio à piscicultura
Em defesa da piscicultura brasileira, o 
senador Zequinha Marinho (PSC-PA) 
encaminhou ofício ao presidente Jair 
Bolsonaro defendendo pleito histórico 
do setor. O parlamentar sinaliza ao Poder 
Executivo a necessidade de publicação 
de decreto presidencial que isente o PIS/
COFINS incidentes sobre a receita de-
corrente das vendas de rações utilizadas 
na piscicultura. Estaremos com você em breveEstaremos com você em breve
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Nos oceanos ou viveiros,
estamos com vocês o tempo todo.

Bayer Saúde Animal agora é parte da

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.

elancoaquaglobal.com
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