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1. Evolução da produção de peixes nativos 
(ton)

Fonte: Boletim Estatístico MPA 2010 / IBGE 2015 / ANUÁRIO PEIXE BR 2021 



2. Produção de Surubim 

Breve Histórico da Produção no Brasil







3. Gargalos da Cadeia do Surubim 

 Custo e qualidade dos alevinos (R$ 1,20 a R$ 1,40/un)

 Genética baseada em hibridação

 Falta de intensificação no Sistema de produção

 Alto custo de produção (carnívoro, canibalismo, enfermidades, exigente)

 Custo produção R$ 9,50 a R$ 10,50/kg // Preço venda R$ 11,00 a R$ 13,00/kg 

 Inconsistência nos resultados / complexidade na produção

 Competição com peixe da pesca extrativa

 Mercado consumidor: preço, sabor, apresentação, preparo



R$ 43,00/kg

R$ 32,00/kg

R$ 55,00/kg



4. Produção do Pirarucu 

Breve Histórico da Produção no Brasil





FOODEX JAPÃO 2012



5. Gargalos da Cadeia do Pirarucu 

Reprodução natural e Custo dos alevinos (R$ 10,00 a R$ 15,00/un)

Falta de escala e ineficiência na produção

Alto custo de produção (carnívoro, enfermidades) 

 Inconsistência nos resultados / complexidade na produção

Competição com peixe da pesca extrativa – áreas de manejo

Preço do produto, desconhecimento preparos

Falta de MKT



R$ 38,00/kg



4. Produção de Peixes Redondos 

TAMBAQUI PACU PIRAPITINGA



FEIRA DE BRUXELAS ANO 2011

Melhor produto Foodservice Europa 



5. Gargalos na Produção de Peixes 
Redondos 

Falta de melhoramento genético da espécie

 Impacto de enfermidades, principalmente as parasitárias (BPP)

Sistema de produção com baixa produtividade (40.000 ha)

Falta de padronização de corte e apresentação

Presença de espinhos intramusculares

Mercado focado em peixes inteiro fresco na região norte, falta MKT



6. Avanços na produção do Tambaqui

TAMBAPLUS – análise genética de reprodutores

 Reversão sexual para fêmeas

 Sistemas produção trifásicos, RAS + escavados

 Cortes sem espinhos e máquina para corte espinhos intramusculares

 Festival Nacional Tambaqui da Amazônia (34 k bandas em 26 capitais)

 Disponibilidade de produtos processados ao consumidor
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