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EM UM NOVO PATAMAR DE PRODUÇÃO, AQUICULTURA BRASILEIRA 
CONTA COM UM GRANDE POTENCIAL DE CRESCIMENTO NOS 

PRÓXIMOS ANOS. NA BUSCA POR MAIS COMPETITIVIDADE NOS 
MERCADOS INTERNO E EXTERNO, SETOR ENXERGA POSSIBILIDADE DE 

TORNAR OS PRODUTOS MAIS ACESSÍVEIS AO CONSUMIDOR fINAL
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produção aquícola tem se profissionalizado 
no Brasil nos últimos anos, ganhando cada 
vez mais competitividade e representação 
no mercado nacional e internacional. Porém, 
ainda há muito a ser realizado nos próximos 
anos e um dos caminhos está na inovação. 
E essa modificação no processo produtivo 
surge principalmente na produção de tilápia 
e camarão, que passaram por investimentos 
em genética, nutrição, equipamentos, sani-
dade e manejo para alavancar o potencial da 
atividade. Toda essa transformação deu ori-
gem a chamada Nova Aquicultura, que deve 
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A gerar enormes contribuições e avanços ao 
desenvolvimento do setor, assim como aten-
derá as demandas de aumento da oferta de 
alimentos, de inserção social e de ferramenta 
contra a fome e a pobreza no mundo.

E como a aquicultura é o setor de produção de 
proteína animal que mais cresce no mundo, a ati-
vidade precisa aproveitar essa oportunidade para 
produzir cada vez mais e melhor. Isso porque, 
conforme o relatório da FAO, Estado Mundial da 
Pesca e Aquicultura 2016 (SOFIA) estima que o 
Brasil deve registrar um crescimento de 104% 
na produção da pesca e aquicultura em 2025, 
o maior já registrado na região. Da mesma for-
ma, a entidade também destaca a necessidade 
de um incremento de mais de 27 milhões de to-
neladas até 2030, apenas para manter o atual 
padrão mundial de consumo de pescado.

Com todos os requisitos necessários para a 
produção de organismos aquáticos, como cli-
ma favorável, matriz energética, extensão cos-
teira de mais de oito mil quilômetros e a dis-
ponibilidade de 13% da água doce renovável 
do planeta, o Brasil se destaca como um dos 

principais players para atender essa demanda, 
registrando avanços significativos na produção 
aquícola. Aliado a isso, os investimentos reali-
zados pelas indústrias de saúde e nutrição ani-
mal no País confirmam as oportunidades para 
o mercado nacional, apontou o presidente da 
Diretoria Executiva da Associação Brasileira 
da Piscicultura (Peixe BR), Francisco Medeiros. 
“As empresas estão sendo mais de vanguarda 
do que o setor produtivo. Isso é muito bom 
para a cadeia, pois oferece infraestrutura para 
que os produtores continuem se desenvolven-
do. Esse é um dos principais sinais que temos 
para o crescimento da atividade”, ressaltou.

Seguindo essa tendência, o vice-presiden-
te Executivo do Sindirações, Ariovaldo Zani, 
acredita que por ser uma atividade ainda 
considerada recente, a perspectiva de cresci-
mento deve se manter daqui adiante, inclusive 
no setor de nutrição aquícola, que representa 
1,6% de toda a ração e sal mineral produzi-
do no Brasil. “Ao todo, em 2017 a produção 
alcançou mais de 1 milhão de toneladas de 
ração. Para 2018, a expectativa é que esse 
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do futuro. “Hoje, realizamos investimentos 
que um produtor pequeno individual não 
conseguiria fazer. Essa é a forma de garantir 
uma vida digna no campo”, frisou.

Apesar de todo o cenário positivo, existe 
uma barreira muito grande no Brasil que tem 
atrasado o crescimento da atividade, mencio-
nou Valdemir. “Ainda somos um grande impor-
tador de organismos aquáticos devido a maior 
competitividade do mercado internacional, com 
um produto mais barato, porém com qualidade 
questionável”, sublinhou. E para que o consumi-
dor brasileiro passe a preferir os produtos de ori-
gem nacional, Valdemir ressaltou a necessidade 
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mercado cresça em até 8%, principalmente 
pelo avanço mais robusto da piscicultura du-
rante o segundo semestre”, ressaltou. Isso 
porque, de acordo com o médico veterinário, 
a aquicultura revela potencial alternativa 
para a disponibilidade sustentável de pro-
teína animal nas próximas décadas, em res-
posta à exaustão das bacias pesqueiras e da 
crescente preocupação da sociedade com 
o bem-estar animal das fontes tradicionais.

Para que a atividade se torne ainda mais 
competitiva, a união da cadeia produtiva segue 
como uma das estratégias adotadas para for-
talecer e impulsionar ainda mais o crescimen-
to do setor nos próximos anos. E essa relação 
de parceria pode se transformar até em uma 
oportunidade de negócio, impulsionando o 
surgimento de cooperativas na atividade. Se-
gundo Francisco, essa realidade se tornará mais 
comum nos próximos anos, pois o mercado não 
possui espaço para o pequeno e médio produ-
tor se desenvolver individualmente, devido a 
necessidade de ter alta competitividade. “Hoje, 
a maior empresa da atividade é uma cooperati-
va, que integra pequenos produtores”, reforçou. 

Conforme o executivo, esse processo é 
muito semelhante à verticalização que ocor-
reu no setor de aves e suínos. Um dos exem-
plos dessa oportunidade de mercado é a 
cooperativa Copacol, que há 10 anos integra 
toda a cadeia produtiva da tilápia, com ca-
pacidade de produção de 150 mil toneladas. 
Para isso, conta com o apoio de 300 famílias, 
responsáveis pela produção dos peixes. De 
acordo com o Superintendente Comercial da 
Copacol, Valdemir Paulino dos Santos, essa 
é mais uma oportunidade para a aquicultura 

de implantar processos mais rigorosos na fis-
calização dos pescados importados, seguin-
do as mesmas exigências do setor produtivo. 
Além disso, o profissional abordou a impor-
tância de encontrar alternativas para tornar os 
produtos mais acessíveis ao mercado consu-
midor. “Precisamos investir em processos que 
proporcionem o aproveitamento total dos pei-
xes, produzindo produtos e subprodutos com 
valor agregado, como ocorre na cadeia avícola. 
Esse é o caminho para o futuro”, apontou.

Conforme Valde-
mir, o Brasil ainda pos-
sui muito espaço para 
crescer na aquicultu-
ra, ampliando a gera-
ção de emprego e ren-
da. “O movimento de 
expansão deve con-
tinuar nos próximos 
anos. Muitos empreen-
dimentos ainda devem 
entrar no segmento, 

impulsionando cada vez mais a profissionali-
zação da cadeia”, frisou. Até porque, eviden-
ciou, o setor oferece um produto de qualidade 
e isso gera confiança para o mercado consu-
midor. E para que isso possa se fortalecer, 
a aquicultura precisa se desenvolver como 
um todo. “Temos que crescer juntos. Conta-
mos com as ferramentas necessárias para 
nos transformar em um dos principais players 
mundiais na produção aquícola”, afirmou.

pIScIcULTURa. Entre a produção mundial 
de proteínas de origem animal, o pescado 
tem se destacado nos últimos dez anos e 

Precisamos 
acordar, unir 
esforços, celebrar 

parcerias e transformar 
essas potencialidades em 
oportunidades reais de 
negócios, emprego, renda 
e condições de vida
com dignidade no meio 
rural brasileiro
ITAMAR ROCHA,
ASSESSOR ESPECIAL DA ABCC
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CRESCIMENTO PARA 
O SETOR PRODUTIVO
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apresentou um crescimento de 42% nesse pe-
ríodo, conforme dados da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e da Organização da Alimentação e 
Agricultura da ONU (FAO). Em 2017, cerca 
de 172 milhões de toneladas de peixes (cultivo 
e captura) foram produzidos ao redor do globo. 
Ao considerar apenas os peixes de cultivo, a evo-
lução da piscicultura sobe para 60%. E, segundo 
os órgãos públicos, a aquicultura ultrapassará os 
peixes de captura até 2020, com expectativa de 
crescimento constante para os próximos anos.

Perspectiva semelhante à do mercado bra-
sileiro, apesar da piscicultura ser considerada 
uma atividade relativamente nova no País. Ao 
analisar os dados do senso agropecuário do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2006, é possível observar um cresci-
mento do setor na ordem de 540%, se compa-
rado a 2017, quando o Brasil produziu 691.700 
toneladas de peixes, 8% a mais que o total pro-
duzido em 2016, segundo levantamento da Pei-
xe BR. A produção de tilápia representa 51,7% 
desse total, o equivalente a 357.639 toneladas, 
número que classifica o País como 4º maior pro-
dutor da espécie a nível global, atrás apenas de 
China, Indonésia e Egito, conforme estimativas 
da Intrafish de 2016 e da Peixe BR de 2017.

Todos esses dados fazem parte da segun-
da edição do Anuário Peixe BR da Piscicul-
tura. De acordo com a entidade, o resultado 
produtivo do ano passado foi extremamente 
significante e recolocou a atividade em seu 
rumo de crescimento médio dos últimos anos, 
depois de passar por muitas dificuldades em 
2016 devido a situação político-econômica do 
País. Para 2018, a expectativa da Peixe BR é 
que a piscicultura mantenha sua rota de cres-

cimento, com o aumento do consumo interno 
de peixes – atualmente na faixa dos 9,5 kg 
per capita, metade da média mundial, que é de 
20kg –, elevando a produção em 10%.

“Esse é um momento extremamente im-
portante para a nossa piscicultura, pois esta-
mos produzindo uma commodity e chegamos 
ao top 5. Isso graças ao trabalho de toda a 
cadeia que acredita no potencial brasileiro”, 
afirmou Francisco Medeiros. Segundo ele, 
essa foi a primeira vez que a tilápia rompeu 
a barreira dos 50% do total de peixes produ-
zidos no Brasil, com um aumento de 13,48% 

DE ACORDO COM 
ARIOVALDO 
ZANI, O MERCADO 
DE NUTRIÇÃO PARA 
AQUICULTURA
DEVE REGISTRAR
UM CRESCIMENTO
DE ATÉ 8% NO
PRÓXIMO ANO

em 2017. Entre os maiores produtores de tilá-
pia se destacam Paraná (105.392 t), São Paulo 
(66.101 t), Santa Catarina (32.930 t), Minas 
Gerais (27.579 t) e Bahia (22.220 t).

Isso mostra uma mudança substancial na 
plataforma de crescimento da piscicultura 
brasileira, apontou Francisco, destacando a 
tilápia como uma das mais importantes espé-
cies produzidas no País, o que comprova sua 
viabilidade em termos produtivos e como ne-
gócio, presente nos maiores e mais recentes 
empreendimentos. Inclusive, segundo ele, a 
produção brasileira tem conquistado solos es-

VALDEMIR 
PAULINO DOS 
SANTOS DESTACOU 
O APROVEITAMENTO 
COMPLETO DO PESCADO 
É A fORMA DE AUMENTAR 
A COMPETITIVIDADE DA 
INDÚSTRIA, OfERECENDO 
PRODUTOS MAIS 
ACESSÍVEIS AO MERCADO 
CONSUMIDOR

RICARDO NEUKIRCHNER,
PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA PEIXE BR

O peixe é
visto como
um alimento 

do futuro, é quem levará 
proteína animal ao 
consumidor de maneira 
rápida e com baixo 
impacto ambiental
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trangeiros, com a exportação de tilápia para os 
Estados Unidos. “Devido aos ganhos em ter-
mos de produtividade, com o uso de genética 
de padrão internacional, manejo nutricional 
mais equilibrado e controle de enfermidades 
mais rígido. Com essa base, as oportunidades 
se transformam para a piscicultura”, destacou.

Porém, não é só a tilápia que conta com um 
mar de oportunidades no mercado brasileiro. 
Os peixes nativos também representam gran-
de parte da produção do País, equivalente a 
43,7% do total produzido em 2017, com cres-
cimento de 1,84%, conforme o levantamento 
da Peixe BR. Apesar de tímida, a produção 
das espécies nativas, sobretudo o tambaqui, 
vem conquistando grande parte do Brasil. 
Entre os maiores produtores estão Rondônia 
(77.000 t), Mato Grosso (60.134 t), Amazonas 
(28.000 t), Maranhão (23.850 t) e Pará (19.440 
t). “O desafio é aumentar a competitividade 
econômica dessa espécie. Para isso, contamos 
com a contribuição das pesquisas da Embrapa 
Pesca e Aquicultura”, frisou Francisco.

Apesar dos gargalos ligados à questão 
ambiental e de uso das águas da União, que 
retardam a expansão da piscicultura no Brasil, 
a atividade avança e cresce como negócio, já 
representando cerca de R$ 4,7 bilhões em re-
ceita anual. Para o presidente do Conselho de 
Administração da Peixe BR, Ricardo Neukir-
chner, há um horizonte muito positivo para a 
atividade nos próximos anos, principalmente 
na região Sul do País, onde a produção está se 
desenvolvendo rapidamente, devido a investi-
mentos em tecnologia, melhoramento genéti-
co e cooperativismo. “A piscicultura é uma das 
atividades mais sustentáveis do agronegócio, 
possibilitando produzir grandes volumes em 
áreas muito pequenas. O peixe é visto como 
um alimento do futuro, é quem levará proteína 
animal ao consumidor de maneira rápida e com 
baixo impacto ambiental”, salientou.

E para chegar à esse futuro promissor, ain-
da há muito a ser feito pela atividade, destacou 
Francisco. Hoje, segundo o executivo, o princi-
pal inimigo que inibe o crescimento da atividade 
é o Governo Federal, por meio da Secretaria Es-
pecial da Aquicultura e Pesca, que não atende a 
demanda do produtor nos processos de cessão 
de águas da União. “Temos pedidos para pro-
duzir mais três milhões de toneladas. Só não 
estamos produzindo mais por falta de atenção 
do governo. Isso prejudica a cadeia inteira e 
acaba represando o crescimento da indústria 
no Brasil, que é mais problemático”, refletiu.

Segundo o profissional, essa é a única pro-
teína de origem animal que mantém um défi-
cit na balança comercial, chegando a 1,8 bi-
lhão de dólares em 2017. “Isso é inadmissível 
em um país com as condições de produção do 
Brasil, principalmente pela irresponsabilidade 
do governo, que poderia mudar esse perfil, 
passando de importador para exportador de 

PRODUÇÃO DE 
PEIXES NO BRASIL
A piscicultura brasileira
apresentou um crescimento de 8%
em 2017, com a produção de

691.700
toneladas

A produção de tilápia representa 51,7% 
desse total, classificando o Brasil como

4º maior
produtor mundial da espécie

Já as espécies nativas, representam 
43,7% do total e estão presentem 
em todas as regiões do País

No Brasil, o consumo per capita
de pescado está na faixa de

9,5kg
Apesar dos gargalos que retardam
a expansão da piscicultura no Brasil,
a atividade avança movimentando cerca de

R$ 4,7 bilhões 
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pescado”. E para reduzir as importações, é 
preciso produzir mais peixes de qualidade a 
preços competitivos. Para isso, uma das ações 
da Peixe BR tem sido o desenvolvimento do 
plano nacional de aumento do consumo de 
peixes de cultivo, tomando o cuidado neces-
sário para que o projeto não aumente ainda 
mais a importação de pescado. “Cada vez 
mais iremos observar a presença da tilápia 
no prato do consumidor. Para isso temos que 
mostrar a qualidade do produto e o quão sus-
tentável é a atividade, de modo que o prin-
cipal beneficiado seja o produtor”, reforçou. 

caRcINIcULTURa. Depois da Mancha 
Branca atingir as principais regiões produtoras 
de camarão do Brasil, causando impactos signi-
ficativos ao negócio, o setor carcinicultor segue 
em recuperação nos últimos anos, honrando as 
oportunidades disponíveis para alavancar a 
atividade. Em 2017, foram produzidas 65 mil 
toneladas de camarão marinho, conforme le-
vantamento da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Camarão (ABCC). De acordo com as 
expectativas da entidade, até 2020 a ativida-
de irá dobrar seu volume de produção, atin-
gindo 120 mil toneladas de camarão. E para 
isso, o setor conta com toda a infraestrutura 
necessária, realizando investimentos em ge-
nética, nutrição e sistemas produtivos.

Apesar de haver produção de camarão em 
todas as regiões do Brasil, a maior concentra-
ção está no Nordeste, representando 97% da 
atividade, segundo a ABCC. Entre os princi-
pais Estados produtores, se destacam Ceará 
(30.000 t), Rio Grande do Norte (19.100 t), 
Bahia (4.300 t), Sergipe (3.200 t) e Pernam-
buco (2.830 t). Hoje, o setor soma mais de 
três mil produtores independentes, sendo que 
70% desse total são empreendimentos de 
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micro e pequeno porte, 25% são médios e 
5% grandes. Na questão do consumo, o pro-
duto também conta com uma grande oportu-
nidade de crescimento, já que a média per ca-
pita brasileira é de 450g, o que não representa 
nem metade da média internacional, de 2kg 
por habitante/ano.

E para conquistar o devido lugar da carcini-
cultura na cadeia produtiva, o assessor especial 
da ABCC, Itamar Rocha, luta pela valorização 
da atividade por parte do governo brasileiro, 
que, segundo ele, está atrasando a produtivi-
dade do País. “Não é fácil aceitar que o Brasil, 
detentor de todos os requisitos favoráveis para a 
produção, se apresente de forma tão desfavorá-
vel em um setor que deveria ser líder mundial”, 
criticou. Dessa forma, Itamar disse ser necessá-
rio se atentar às ações do governo para defender 
os interesses da atividade e garantir o desenvol-
vimento da carcinicultura brasileira. “Precisa-
mos acordar, unir esforços, celebrar parcerias 
e transformar essas potencialidades em opor-
tunidades reais de negócios, emprego, renda e 
condições de vida com dignidade no meio rural 
brasileiro”, afirmou o engenheiro de pesca.

Hoje, a alta procura por produtos saudáveis 
alavanca ainda mais o mercado para o aumen-
to do consumo do crustáceo. “O camarão é um 
produto que todo mundo gosta. Existe muito 
espaço para crescer. E para isso, precisamos de 
empresas âncoras, que contribuem com o au-
mento do mercado”, frisou ao abordar a neces-
sidade da verticalização do setor. Além disso, a 
atividade se destaca pelas variadas oportuni-
dades de produção, podendo cultivar camarão 
em água do mar, salobra e até doce, com os sis-
temas intensivos e o uso de bioflocos. “A carci-
nicultura traz benefícios por ser uma atividade 
sustentável, que contribui com a comunidade 
de entorno, gerando emprego e renda para to-
dos os envolvidos”, afirmou Itamar. 

Hoje, conforme o assessor especial da 
ABCC, um dos principais gargalos da produção 
é a dificuldade para se conseguir o licenciamen-
to e financiamento da atividade, sem contar a 
importação de camarão, que depois de muita 
persistência por parte da entidade está regulada 
a partir de agora, com uma nova instrução nor-
mativa para a fiscalização da compra internacio-
nal. “No período de 1998 a 2003 crescemos de 

A carcinicultura brasileira apresentou um 
crescimento de aproximadamente 
8,3% em 2017, com a produção de

65 mil
toneladas
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Para 2018, a expectativa de crescimento
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forma exponencial, quando a atividade contava 
com empresas âncoras, que contribuíram com 
o desenvolvimento da atividade no Brasil, for-
necendo assistência técnica aos pequenos pro-
dutores. Precisamos dessa parceria para que a 
atividade possa deslanchar ainda mais”, propôs.

Agora, um outro desafio apontado por 
Itamar está na questão da exportação, no 
qual o mercado está distante há alguns anos 
devido à valorização no preço do produto 
pelo mercado interno. Segundo Itamar, com 
a possibilidade de exportação o Brasil se tor-
nará mais competitivo internacionalmente, 
recuperando o espaço privilegiado conquis-
tado anos atrás. “Antes, exportávamos três 
containers por ano”, lembrou. E para atingir 
esse objetivo, o engenheiro de pesca disse 
ser necessário aumentar a produção. “Pre-
cisamos reestabelecer a independência e a 
habilidade econômica da nossa atividade 
no mercado internacional. A partir disso, 
podemos traçar um plano para fortalecer 
o consumo per capita. Porém, é preciso ter 
uma estrutura de distribuição, disponibili-
zando o produto nos pontos de venda”.

Com diferentes oportunidades, desde a 
fazenda até a ponta da cadeia, as indústrias 
passaram a investir no mercado brasileiro, o 
que evidencia o potencial da atividade nos 
próximos anos. E o que guiará a carcinicultu-
ra no caminho do futuro é a união da cadeia, 
garantiu Itamar. “Estamos em um mercado 
que está cada vez mais aberto. Com a eco-
nomia retomando o crescimento, terá mais 
gente querendo comer camarão. E nós va-
mos produzir”, finalizou. ■
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