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produção e mercados

Although Nile tilapia was introduced in Brazil in 1971,
significant commercial production has emerged only in the 1990s, as
producers have assimilated sex reversal and other modern production
technologies. The state of Paraná pioneered the tilapia industry.
Presently, it is the number one producer in the country with 12,800
MT/yr in 2002, followed by São Paulo (about 5,800MT/yr) and Santa
Catarina (5,200 MT/yr). As these three leaders are all located in the
southern part of the country, with it’s sub-tropical climate, there has
been a trend toward upscaled production to the northeast states.
With a well stablished domestic market for tilapia as food fish, the
state of Ceará is raising about 4,000MT of tilapia/yr. One emerging
tilapia production center is the reservoir of Xingó in the San Francisco
River. This reservoir comprises areas of the state of Alagoas, Bahia
and Sergipe and is sustaining a production of tilapia in cages around
2,000 MT/yr and it is expected to reach 4,500 MT by 2004. In the city
of Paulo Afonso a single raceway project is about to reach a
production of about 240 MT/month, wich will add 2,800 MT/yr to the
production of the state of Bahia. At its completion, this project is
expected to produce and process up to 15,000 MT of tilapia per year,
plus 10,000 MT to be processed from integrated producers. To date,
fee fishing facilities have been the major market for tilapias produced
in Paraná and São Paulo. In these states, live haulers pay R$ 2.00
to 2.40/kg for tilapia at farm gate and charge the fee fishing owners
in the metropolitan areas of São Paulo about R$ 3.00 to 3.50/kg (1
US$ = R$ 3.50). The demand by fee fishing has stabilized in the last
three years. Producers are now struggling to produce fillets and other
value added products at competitive prices to establish new markets
for tilapia in Brazil, as well as to explore positive export markets.
Tilapia fillet is being sold in Brazilian supermarkets at a retail price
of R$ 11,00 to 17,00/kg. Processing plants are selling fillets from R$
8,50 to 9,50/kg FOB and R$ 10,50 to 12,00/kg CIF. At current
conditions (production costs, exchange rate and sales prices) domes-
tic and international markets have similar perspectives for the rate
of return to operational costs. Brazil is well known as one of the
largest fish markets in the world and is capable of absorbing most of
it’s domestic tilapia production for the next few years. Brazilian
tilapia will also be increasingly competitive in international markets
with continuing  increases in the industry’s production scale, and
constant improvement in product quality.
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Cerca de 1.265.000 toneladas de tilápia
foram produzidas pela aqüicultura mundial em
2001. No Brasil, a produção de tilápias, pratica-
mente insignificante até o início da década de
90, é hoje estimada entre 40 e 50 mil toneladas/
ano, quase metade das 100 mil toneladas de
peixe produzidas no cultivo. Sua versatilidade
possibilitou a conquista dos mais exigentes
consumidores em diversos nichos de merca-
do, desde a pesca recreativa até as mais finas
mesas. Na década de 80 a tilápia foi subestima-
da por produtores, técnicos e pesquisadores,
que desconheciam o seu potencial de cultivo,
as técnicas de produção de populações
monosexo e a singularidade de sua carne,
entre outras características positivas deste pei-
xe. Na década de 90 a tilápia deu a volta por
cima e hoje propulsiona o que poderá vir a ser
uma das principais indústrias do peixe cultiva-
do no mundo. O presente artigo faz um retros-
pecto de como evoluiu e de que forma vem se
estruturando a produção comercial de tilápias
no Brasil e traça as perspectivas de expansão
da participação deste peixe nas mesas brasi-
leiras e internacionais.

Evolution of tilapia aquaculture in
Brazil: production and markets
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Onde a historia começou?

Em 1971 o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas) realizou a primeira introdução oficial da tilápia-do-Nilo
(Oreochromis niloticus) e da tilápia de Zanzibar (Oreochromis
hornorum), visando a produção de alevinos para o peixamento dos
reservatórios públicos da região Nordeste e para fomento do cultivo.
Em 1973 foram feitas as primeiras avaliações do cultivo dos híbridos
de tilápia em fazendas do Ceará, bem como os primeiros peixamentos
dos açudes do DNOCS com a tilápia-do-Nilo. Na década de 80 as
estações de piscicultura das companhias hidrelétricas de São Paulo e
Minas Gerais produziram grandes quantidades de alevinos de tilápia-
do-Nilo para o peixamento de seus reservatórios e para a venda ou
distribuição junto a produtores rurais.

Dessa maneira, a tilápia do Nilo foi rapidamente dissemina-
da nos reservatórios e em propriedades rurais do Nordeste e do
Sudeste, e mais tarde na região Sul do País. Até a década de 90, as
iniciativas de produção comercial da tilápia no Brasil lograram
pouco sucesso em virtude da ausência de conhecimento e difusão
das técnicas de produção de populações masculinas de tilápia.
Enquanto isso, as tilápias se multiplicavam intensamente nas pisci-
culturas, nos grandes reservatórios e em açudes particulares, resul-
tando na produção de um grande número de peixes pequenos e sem
grande valor comercial. Com isso a tilápia ganhou, no Brasil, a fama
de peixe pequeno, cheio de espinho e com gosto de barro, que dava
em qualquer lagoa. Essa percepção ainda existe junto ao consumi-
dor e precisa ser rapidamente reparada através da oferta contínua de
produtos de tilápia de alta qualidade e do marketing e promoção da
imagem da tilápia como alimento saboroso e saudável, visando
ampliar a intenção de compra, a satisfação do consumidor e o
consumo da tilápia no Brasil.

O Oeste Paranaense e o marco da tilapicultura comercial

Somente no início da década de 90, com a difusão da
tecnologia de reversão sexual, a produção da tilápia começou a ser
incrementada. O pioneirismo coube ao Paraná, estado que saiu na
frente na tilapicultura e logo mostrava o caráter industrial que pre-
tendia dar a atividade. No oeste paranaense, particularmente nos
municípios de Toledo e Assis Chateaubriand surgiram os primei-
ros frigoríficos dedicados exclusivamente ao processamento
da tilápia. A iniciativa de técnicos e produtores do estado
resultou na primeira introdução da tilápia tailandesa no Bra-
sil, visando melhorar a qualidade genética das tilápias pro-
duzidas no Estado.  Assim, não tardou para que o Paraná se
tornasse o maior estado produtor de tilápia, atingindo uma
produção próxima a 12.800 toneladas deste peixe em 2002,
quase que em sua totalidade oriunda de viveiros.

O desenvolvimento da tilapicultura em outros estados

Santa Catarina demonstrou uma rápida e organiza-
da evolução na produção de peixes em água doce, saltando
das 1.500 toneladas em 1990 para 17.100 toneladas em
2000. Neste mesmo ano a produção de tilápias foi de 5.200
toneladas, cerca de 30% do peixe de água doce cultivado
no estado.

Em São Paulo a intensificação do cultivo de tilápias come-
çou a ocorrer a partir de 1996, quando as tilápias começaram a con-
quistar a preferência dos pesque-pagues. Inicialmente, a maior parte
das tilápias comercializadas nos pesqueiros de São Paulo teve ori-
gem nas pisciculturas paranaenses. Os preços atrativos e a crescente
demanda desses estabelecimentos estimularam os piscicultores
paulistas a incluir a tilápia em seus cultivos. Não há estatísticas pre-

cisas sobre a produção da piscicultura em São Paulo, porém Pezzato
e Scorvo Filho (in: Aqüicultura no Brasil: bases para um desenvolvi-
mento sustentável) estimaram a produção da piscicultura paulista ao
redor de 14.500 toneladas em 1998. Com estes números, São Paulo
se posiciona logo atrás de Santa Catarina e do Paraná no cultivo de
peixes. Este autor acredita que as tilápias representam 40% da pro-
dução paulista, ou seja, algo em torno de 5.800 toneladas. Grande
parte da produção ainda é oriunda do cultivo em viveiros. No entan-
to, em virtude do alto custo da terra e o conflito e restrições quanto
ao uso da água em diversas regiões do estado, a expansão da
tilapicultura em São Paulo deverá ocorrer através do cultivo em tan-
ques-rede nos grandes reservatórios das hidrelétricas.

 Na Região Nordeste, o cultivo comercial de tilápias come-
çou a ser expressivo em meados da década de 90. O Ceará é o
estado com maior tradição no consumo de tilápia, em virtude da
produção natural de tilápias nos reservatórios públicos do estado,
fruto dos peixamentos realizados pelo DNOCS. Além da produção
via pesca, cujas estatísticas desconheço, alguns produtores do es-
tado estimam que entre 3 e 4 mil t/ano sejam oriundas do cultivo.
Os preços atrativos recebidos pelos tilapicultores do Ceará, entre
R$ 3,00 e 3,80/kg da tilápia inteira, e geralmente viva, têm sido um
forte estímulo ao aumento da produção. O Ceará, conta com cerca
de 618 mil hectares de açudes públicos gerenciados pelo próprio
estado. Esse imenso potencial hídrico, aliado ao forte mercado lo-
cal para tilápia, ao clima favorável ao cultivo, à tradição do estado
como exportador de produtos de pescado, ao desenvolvimento da
carcinicultura marinha com foco na exportação e à proximidade
dos mercados internacionais, confere ao Ceará uma grande voca-
ção para se tornar um dos principais estados produtores de tilápia
no Brasil.

Em 1999, durante o Festival da Tilápia no município
baiano de Paulo Afonso, foi lançada a pedra fundamental do que
poderá vir a ser um dos maiores pólos de produção de tilápia no
Brasil. A prefeitura local, com o apoio do governo estadual, da
CHESF e da Bahia Pesca, deu início a um programa de promoção
do cultivo de tilápias em tanques-rede no reservatório da usina
hidrelétrica de Xingó (Foto 1). Este reservatório abrange municí-
pios dos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. As atuais 07 associ-
ações de produtores produziram 1.194 toneladas de tilápias em
2002, comparada a uma produção de apenas 60 toneladas em 1998

Foto 1 – Cultivo de tilápia em tanques-rede
na Hidrelétrica de Xingó. No detalhe, vista
aérea da hidrelétrica
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(Fonte: Bahia Pesca). A expectativa para
2004 é de uma produção ao redor de 4.500
toneladas com a implantação dos projetos
que estão em processo de obtenção de li-
cença ambiental e que deverão adicionar
mais 3.800 tanques-rede ao reservatório de
Xingó. Além dessas associações, mais dois
produtores e o Instituto Xingó somam cer-
ca de 420 tanques-rede e adicionam mais
800 t/ano à produção de Xingó.

Ainda no município de Paulo Afon-
so, em maio de 2002 a AAT International
Ltd. iniciou a operação de um dos maiores
projetos individuais de cultivo intensivo de
tilápia no mundo (Foto 2). Utilizando
raceways abastecidos com a água do Rio
São Francisco, a AAT International produz
atualmente cerca de 240 toneladas/mês e
objetiva, depois de concluída a implanta-
ção do projeto, a produção de 15.000 tone-
ladas anuais de tilápia e a aquisição de mais
10.000 toneladas junto a produtores inte-
grados. Com um frigorífico moderno e equi-
pado para processar até 12 toneladas de
tilápia por turno de 8 horas, a AAT destina-
rá, inicialmente, toda a sua produção ao
mercado norte-americano.

Quanto se cultiva de tilápia
no Brasil?

A produção da piscicultura nacional
é estimada hoje em torno de 100 mil tone-
ladas/ano. Acredita-se que o cultivo de
tilápias represente 40 a 45% desta produ-
ção. Há quem fale em 50%. Assim, o Brasil
deve estar produzindo entre 40 e 50 mil to-
neladas de tilápia anualmente. Paraná e San-
ta Catarina divulgam estatísticas oficiais
que, somadas, chegam a 18 mil toneladas
de tilápia/ano. Mais a estimativa de 5.800
para São Paulo e temos 23,8 mil toneladas.
Com pelo menos 3.000 do Ceará e 2.000

no reservatório de Xingó, e mais cerca de
2.800 no projeto da AAT, temos 31,6 mil
toneladas apuradas. O restante para 40 ou
50 mil vem de tilapiculturas espalhadas em
praticamente todos os estados.

As particularidades e a evolução
do mercado

A tilapicultura no Oeste Paranaense
nasceu com o foco na indústria. Porém, os
frigoríficos enfrentaram dificuldade em
obter matéria-prima ao preço entre R$ 0,90
e 1,00/kg, diante da oferta de R$ 1,60 a 1,80/
kg pelos intermediários de peixes vivos para
os pesque-pagues. Tanto os produtores
paranaenses como os paulistas lucraram
bem com a venda da tilápia viva para os
pesque-pagues até a safra 98/99, estimulan-
do um crescente aumento na produção e na
oferta deste peixe. Um estudo da
INFOPESCA estimou que 17 mil toneladas
de peixes vivos foram comercializadas junto
aos pesque-pagues da região metropolitana
de São Paulo em 1997. Somente no Paraná,
o comércio de peixes via pesque-pagues
chegou a 5.600 t/ano em 1999 e estabilizou
em 4.300 t em 2000 e 2001.

A partir da safra 99/00, com o au-
mento na oferta de tilápia e a estabilização
na demanda dos pesque-pagues, houve uma
redução para R$ 1,40 a 1,50/kg nos preços
pagos pela tilápia viva no oeste paranaense.
Como os frigoríficos não ofereciam mais
do que R$ 1,20 pelo quilo da tilápia, os pro-
dutores deram preferência ao abastecimen-
to dos pesque-pagues. Com isso, os preços
da tilápia viva na região de Londrina (norte
do Paraná) e no vale do Paranapanema (su-
doeste de São Paulo) caíram de R$ 2,20 a
2,40/kg para R$ 1,80 a 2,00/kg, na ocasião
um valor um pouco acima dos custos de
produção em viveiros (R$ 1,40 a 1,70/kg)

Foto 2 – Acima, vista geral do cultivo
de tilápias nos raceways da AAT
International em Paulo Afonso – BA.
Ao lado, detalhe dos raceways.
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e equivalente aos custos de produção em tanques-rede (1,70
a 2,10/kg). Os produtores mais próximos dos pesques-pagues da
região metropolitana de São Paulo e de Campinas também experi-
mentaram uma redução de R$ 2,80 a 3,20/kg para R$ 2,40 a 2,80/
kg.

A manutenção dos baixos preços ao produtor nas safras de
00/01 e 01/02, o aumento nos preços das rações e outros insumos
de produção (impulsionados pela valorização do dólar), a estabili-
zação e, até mesmo, uma certa retração na demanda pelos pesque-
pagues, as perdas associadas às doenças e ao transporte vivo e,
finalmente, a inadimplência de muitos pesque-pagues, derrubaram
os ânimos dos produtores de tilápia do Paraná e São Paulo. Muitos
amargaram prejuízos e foram obrigados a diminuir a produção ou
a suspender suas atividades diante das incertezas de recuperação
do mercado nas safras seguintes. Com isso, na atual safra 02/03
houve uma redução na oferta da tilápia. Os preços do filé de tilápia
nos frigoríficos do oeste paranaense evoluíram de R$ 4,30 a 4,50/
kg FOB em 1999, para R$ 5,50 a 6,50/kg em 2001. Com a eleva-
ção nos preços pagos ao produtor para R$ 1,50 a 1,90/kg, os pre-
ços dos filés tiveram que ser elevados para R$ 6,50 a 8,50/kg FOB
frigoríficos. Os transportadores de peixes vivos hoje pagam entre
R$ 2,00 e R$ 2,20/kg pela tilápia no oeste paranaense, e isso deu
um novo fôlego à piscicultura paranaense nesta última safra. Na
região de Londrina e no Vale do Paranapanema os preços pagos
pela tilápia viva para os pesque-pagues retornaram ao patamar dos
R$ 2,20 a 2,40/kg, possibilitando um lucro satisfatório na venda
de tilápias produzidas em viveiros, não sendo, porém, capaz de
remunerar adequadamente a produção de tilápias em tanques-rede.
Os pesque-pagues de São Paulo pagam aos transportadores de pei-
xe vivo entre R$ 3,00 e 3,50/kg da tilápia.

No Nordeste a comercialização via pesque-pague é insigni-
ficante. A tilápia produzida em tanques-rede no reservatório de
Xingó é comercializada hoje a preços entre R$ 2,80 a 3,00/kg para
intermediários que distribuem o produto aos vendedores nas feiras
livres dos municípios vizinhos nos estados de Alagoas, Sergipe e
Bahia. Uma pequena parte da produção é comercializada na forma
processada (filé congelado e peixe eviscerado/descamado congela-
do) para supermercados em Maceió. Um grande volume de peixes
é levado por intermediários para mercados em Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará. No Ceará o grande mercado da tilápia
cultivada é a região metropolitana de Fortaleza, apesar de haver um
significativo comércio de tilápia nos municípios do interior. Os

preços auferidos pelos produtores Cearenses (entre 3,00 e 3,80/kg)
têm sido um grande atrativo para a entrada de tilápia de outros
estados no mercado de Fortaleza (Foto 3). Tilápias cultivadas no
reservatório de Xingó competem com as tilápias produzidas pelos
produtores cearenses no mercado de Fortaleza. Também concor-
rem nesse mercado as tilápias oriundas dos açudes públicos do
Ceará e dos grandes reservatórios dos estados da região Sul (Paraná)
e Sudeste (particularmente de São Paulo e Minas Gerais). Estes
peixes provenientes da pesca saem das mãos dos pescadores a
preços entre R$ 0,80 a 1,00/kg. Para diferenciar a tilápia cultivada
do seu similar oriundo da pesca, os produtores cearenses passaram
a ofertar tilápias vivas e de tamanho acima de 500g. O consumidor
paga R$ 4,50/kg pela tilápia inteira nos estabelecimentos de venda
de peixes vivos. Nos supermercados este preço gira em torno de R$
5,80/kg.

A difícil, mas não impossível tarefa de reduzir os custos
de produção

Na edição de no. 67 desta revista (setembro/outubro,
2001) este autor apresentou um artigo com uma detalhada dis-
cussão sobre as possíveis alternativas para reduzir os custos de
produção, que obrigatoriamente exigirão o refinamento técnico
dos produtores. Vale a pena rever o referido artigo. Como não

Foto 3 – Mercado de peixes em
Fortaleza-CE, e no detalhe ao lado,
o peixe sendo limpo a pedido do
consumidor



30 Panorama da AQÜICULTURA, março/abril, 2003

há expectativa de redução nos custos da ração, frente às
altas nos preços da soja e do milho (commodities de mercado
globalizado), o caminho para a redução dos custos de produção
dependerá da organização de produtores/empresários com o
objetivo de desfrutarem dos benefícios de uma economia de
escala na compra conjunta da ração, alevinos e demais insumos,
bem como de viabilizarem a manutenção de um serviço coleti-
vo de assistência técnica. Em grupo é possível uma melhor ne-
gociação junto aos frigoríficos, assegurando a qualidade e a
entrega dos produtos e, de outro, recebendo a garantia de uma
remuneração compatível com os custos de produção e
bonificações em função dos resultados do rendimento e das ven-
das dos produtos industrializados. Iniciativas bem planejadas
de integração com a indústria também permitirão os benefícios
de uma economia de escala.

A necessidade de abertura de novos canais de mercado

Com a estabilização da demanda dos pesque-pagues e os
preços ofertados pela tilápia viva pouco acima dos custos de pro-
dução, o incremento da venda de tilápia para mesa parece ser a
única alternativa para sustentar as vendas, os preços adequados ao
produtor e, portanto, o crescimento da tilapicultura no país.

Na região sul e sudeste, a venda da tilápia “in natura” aos
supermercados até o momento não se apresentou como uma defini-
tiva solução para os problemas de comercialização. Com raras
exceções, este canal de comercialização pouco melhorou os preços
pagos ao produtor. No entanto, deve ser reconhecido o fato de que
poucos produtores foram capazes de assegurar oferta e qualidade
constante nos produtos de tilápia comercializados junto aos super-
mercados. Tilápias de pequeno tamanho também são pouco valori-
zadas em meio à diversidade de opções de pescado disponíveis nas
gôndolas. Além disso, a perspectiva de ter que limpar o produto em
casa é um grande obstáculo à decisão da compra do pescado inteiro,
exigindo dos supermercados a prestação de serviços de limpeza dos
peixes. E esta exigência não ocorre somente em grandes centros
urbanos. Por exemplo, em pequenas cidades do interior de Sergipe e
Alagoas, nem sequer nas periferias das principais capitais do Nordes-
te, onde vivem os consumidores de baixa renda (ou mesmo sem renda
alguma) as donas de casa não levam peixe para limpar (“tratar”) em
casa. O trabalho é feito pelo próprio feirante.

O beneficiamento e a agregação de valor

O beneficiamento e a agregação de valor aos produtos da
piscicultura possibilitarão ampliar as opções de mercado capazes
de oferecer preços mais compatíveis com os custos de produção.
Alguns empresários/produtores saíram na frente, instalando frigo-
ríficos de pequeno porte especializados na produção de filés e
outros produtos de tilápia (FOTO 4). Estes produtos são vendidos
diretamente ao consumidor ou comercializados junto a restauran-
tes, bares/petiscarias e lanchonetes e supermercados, dentre outros
estabelecimentos. Muitos frigoríficos já viabilizaram a transforma-
ção das sobras da filetagem (polpa e “barriguinha”) em produtos
com alto valor agregado (“nuggets”, hambúrgueres, bolinhos e
outros petiscos), possibilitando a venda dos filés a preços mais
competitivos. Alguns frigoríficos também comercializam a pele
crua incrementando suas receitas.

As perspectivas do mercado internacional

Os Estados Unidos são os maiores importadores dos pro-
dutos de tilápia. Em 2002 importaram pouco mais que 67 mil
toneladas entre filés frescos, filés congelados e peixes inteiros
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O mercado europeu

Atacadistas de diversos países europeus têm intensificado
o contato com empresários brasileiros no intuito de importar pro-
dutos de tilápia.  Apesar da importação de tilápia pelos países eu-
ropeus ser ainda muito pequena (com estatísticas praticamente

congelados (Quadro 1), o que equivale a 133 mil toneladas de
peixe vivo. As importações norte-americanas cresceram em mé-
dia 22,5% ao ano entre 1997 e 2002. Dessa forma a tilápia já
é o terceiro produto na pauta de importação de pescados dos
Estados Unidos, ficando atrás somente das importações de sal-
mão e camarão.

A oferta de tilápia por produtores norte-americanos gira
em torno de 8,5 mil toneladas/ano, pouco mais de 6% da
quantidade importada (em peso vivo). Taiwan e China lideram
as exportações de tilápia inteira congelada para os Estados
Unidos e dividem com a Indonésia o fornecimento de filés
congelados. Equador, Costa Rica e Honduras são os principais
exportadores de filés frescos. No ano 2002 o Brasil exportou 161
toneladas de filés de tilápia para os Estados Unidos.

Apesar do incremento médio anual de 16% no volume entre
1997 e 2002, a importação de tilápia inteira congelada dá sinais de
estabilização. Os preços pagos pelos importadores para este produ-
to giram entre US$ 0,90 e 1,20/kg. As importações de filés aumen-
taram, em média, 38% ao ano. O preço médio pago pelo filé
congelado foi reduzido em 12% de 1997 a 2002, principalmente em
virtude do aumento da oferta deste produto por parte dos países
asiáticos (Indonésia, China e Taiwan). Em contraste, os preços do
filé fresco aumentaram cerca de 16% no mesmo período. Este
segmento de mercado é disputado por países latino-americanos. As
perspectivas são de que as importações de filés nos próximos anos
mantenham uma taxa de crescimento superior a 20% ao ano sem que
haja grandes reduções nos preços.

Os preços da tilápia nos Estados Unidos

No Quadro 2 são resumidos os preços (CIF USA) pagos
por atacadistas norte-americanos pelos produtos de tilápia im-
portados de diversos países. Estes preços estão sujeitos a algu-
mas variações ao longo do ano. Note que o preço pago aumenta
com o aumento do peso do filé. Na terceira coluna do Quadro
2 são especificados os tamanhos das tilápias que devem ser pro-
duzidas de acordo com o tamanho do filé que deverá ser
comercializado. Nos supermercados norte-americanos, o filé de
tilápia fresco é vendido entre US$ 11,00 e 15,00 e o filé conge-
lado entre US$ 7,00 e 11,50 o quilo.  Filés de 5 a 7 onças (140
a 200g por filé) são os que apresentam melhor preferência e
preço. A produção destes filés demanda a oferta de tilápias en-
tre 900 e 1.300g de peso vivo.

inexistentes), os números registrados sobre a exportação de tilápias
de Taiwan para a Europa mostram o potencial de crescimento des-
te mercado. Em 1999, Taiwan exportou 3.710 toneladas de tilápias
para a Europa, contra as 890 toneladas exportadas em 1997, ou
seja, um aumento de 4 vezes no volume exportado em apenas 2
anos. Os principais importadores de tilápia de Taiwan foram a In-
glaterra (1.368t),a Holanda (1.085t), a França (1.007t), a Itália
(110t) e a Bélgica (78t). A maior parte desta tilápia foi
comercializada na forma de peixe inteiro congelado, no entanto,
da mesma forma que observado no mercado norte-americano, ano
a ano cresce a participação dos filés. O Zimbabuê e a Jamaica tam-
bém exportam tilápias cultivadas para a Europa, com entradas atra-
vés da Bélgica e do Reino Unido. Adicionalmente, estima-se que
300 toneladas de tilápias proveniente da pesca no Lago Vitória
(África) são comercializadas mensalmente na Europa, competindo
com a tilápia cultivada. Outro produto concorrente é a perca do
Nilo também proveniente da pesca no Lago Vitória.

Além dos mercados étnicos (composto por comunidades
asiáticas e africanas) nas principais cidades européias, os produ-
tos de tilápia começam a ocupar nichos de mercado abertos com
a redução na oferta de pescados marinhos de carne branca, como
o bacalhau e o “haddock”. De acordo com informações obtidas
na lista internacional de discussão sobre tilápias, na Inglaterra
os preços pago pela tilápia inteira variam entre £2,16 e £2,61/kg
(£1,00 libra esterlina = R$ 4,75) e a tilápia eviscerada vale £2,76
a £3,20/kg.

Quão atrativa é a exportação?

A possibilidade de exportação de filés de tilápia para os Es-
tados Unidos é real. No entanto, os produtores de países latino-ame-
ricanos e asiáticos já disputam acirradamente este mercado. Algu-

mas empresas brasileiras já estão
abrindo caminho para a exportação
apesar da pequena escala de produ-
ção. Em 2002 o Brasil exportou 161
toneladas de filés frescos e conge-
lados, contra apenas 8 toneladas em
2001. Estes valores são ainda muito
pequenos comparados às exporta-
ções do Equador (6.880 t), da Costa
Rica (3.200 t) e de Honduras (2.870
t). No entanto, neste ano, é espera-
do um considerável aumento nas ex-
portações brasileiras através dos pro-
jetos voltados à exportação já em
operação no país.
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No Quadro 3 são resumidos os resultados de um estudo
de custos e viabilidade na exportação de filés ou na venda de
filés no mercado interno. A expectativa é de que o custo do filé
para a exportação, já inclusos a embalagem e o frete até Miami,
fique entre US$ 2,20 e 3,80/kg para a forma congelada (frete
marítimo) e US$ 3,20 e 4,90/kg para o produto fresco (frete aé-
reo). Para o mercado nacional os custos ficam entre R$ 6,50 e
10,00/kg do filé congelado e entre R$ 6,00 a 8,90/kg do filé fres-
co. A expectativa de retorno ao capital operacional deve ficar
entre 7 e 94% para a exportação e entre -6 e 85% para a venda do
filé no mercado interno. Esta grande amplitude nos custos de pro-
dução dos filés e no retorno ao capital operacional reflete as va-
riações nos custos de produção (diferen-
ças nos custos das rações e de outros
insumos, particularidades dos custos da
mão-de-obra e do gerenciamento, as di-
ferenças entre os sistemas de cultivo, en-
tre outros fatores), no custo do processa-
mento, embalagens e fretes, assim como
as possíveis oscilações no valor do dólar
entre R$ 3,00 a 3,50.

Visto que os custos de produção
do filé podem variar de acordo com as
características de cada empreendimento
(porte do empreendimento, volume pro-
cessado, custo de aquisição da tilápia “in
natura”, distância do mercado, dentre ou-
tros fatores), o leitor poderá expandir esta
análise com seus próprios índices de cus-
tos, sob diversas condições de preços no
mercado e simulando uma variação mais
ampla na taxa de câmbio.

O aproveitamento e agregação de
valor aos diversos subprodutos da tilápia
e o aumento progressivo na escala de pro-
dução, contribuirão para a redução nos
custos de processamento do filé, com
considerável impacto na taxa de retorno
do investimento. Alguns frigoríficos já
vislumbraram isso, possibilitando a ob-
tenção de satisfatória margem de lucro
com a venda do filé no mercado interno
a preços entre R$ 9,50 e R$ 10,50/kg.

Perspectivas para a tilápia no mer-
cado nacional

O Brasil é o principal mercado la-
tino-americano e um dos maiores do mun-
do. O consumo per capita de pescado em
1996 foi ao redor de 6kg/ano, valor bem inferior ao consumo de
carne de frango (25kg/ano), carne bovina (29kg/ano), carne suína
(10kg/ano) e ovos (9 dúzias/ano). O pescado já foi a carne mais
consumida depois da carne bovina. Perdeu lugar para o frango e
para os suínos, devido à redução na oferta e aumento dos preços,
enquanto as outras carnes, em particular o frango, apresentou uma
sensível redução e estabilidade nos preços.

Na região metropolitana de São Paulo, o maior centro
consumidor do país, foi estimado um consumo anual da or-
dem de 250 mil toneladas de pescado em 1997, sendo 174 mil
toneladas na forma de pescado fresco ou congelado (Fonte:
INFOPESCA). O consumo per capita de pescado nesta região
foi estimado próximo a 15kg/ano, cerca de 2,5 vezes a média
nacional. Considerado apenas o pescado fresco e congelado,
o consumo fica em 10,7kg/ano. A região metropolitana de São

Paulo conta com a mais extensa rede de hipermercados do país.
Segundo os números da INFOPESCA, estes supermercados
comercializaram 6.500 toneladas de pescado em 1997, 60%
das quais vendidas como filé, confirmando a preferência dos
consumidores desta região por produtos mais elaborados e de
fácil preparo. No Quadro 4 são reunidos os preços de filés de
pescado praticados em supermercados da região metropolita-
na de São Paulo. Filés de tilápia com menos de 90g/peça são
comercializados entre R$ 11,00 e 14,00/kg. Muitos deste filés
provém de tilápias capturadas na pesca em reservatórios de
São Paulo e Minas Gerais. Filés de tilápia de alta qualidade e

de maior tamanho comercializados no atacado a preços entre
R$ 8,50 e 9,50/kg possibilitariam uma venda no varejo entre
R$ 12,00 e 14,00/kg, permitindo aos supermercados uma mar-
gem bruta entre 40 e 50%. Muitos supermercados trabalham
com margens brutas acima de 60%, o que oneraria demasiada-
mente o preço final do filé, dificultando a comercialização de
grandes volumes.

A venda de filés e de outros produtos de tilápia para os res-
taurantes, lanchonetes, redes de fast-food, petiscarias e “buffets”
na região metropolitana de São Paulo é um mercado muito promis-
sor, conforme as experiências de alguns produtores do Estado. Se-
gundo o levantamento feito pela INFOPESCA, em 1997 somente
na cidade de São Paulo existiam 3.200 restaurantes tradicionais,
1.000 restaurantes por quilo, 120 churrascarias e 2.600 pizzarias.
O consumo de pescado para este conjunto de estabelecimentos,
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ampliado para o potencial de toda a região metropolitana
de São Paulo, foi estimado ao redor de 41.439 toneladas de pesca-
do. Outro mercado em potencial são as cozinhas industriais, que
consumiram cerca de 26 mil toneladas de pescado em 1997.

Potencial de mercado em outras regiões metropolitanas

Outras regiões metropolitanas no Brasil apresentam con-
dições de mercado semelhantes as registradas em São Paulo,
resguradadas as proporções, e podem representar grandes opções
de mercado para os produtos da piscicultura. A INFOPESCA re-
alizou um estudo do mercado de pescado em Brasília e no Rio de
Janeiro. Recentemente elaborou um estudo preliminar sobre o
potencial de mercado no Rio Grande do Sul em algumas cidades
situadas no eixo da BR-116 (Porto Alegre, Caxias do Sul e outras
cidades das serras gaúchas). Baseado somente no consumo de
pescado fresco e congelado nos mercados avaliados pela
INFOPESCA, este autor fez uma estimativa do potencial de con-
sumo de pescado para algumas capitais brasileiras (Quadro 5).
Um consumo atual de próximo a 450 mil toneladas de pescado
pode ser esperado reunindo as capitais listadas no Quadro 5.

sário incrementar a produção da aqüicultura nacional em cerca
de 120 mil toneladas. Pequenos aumentos no consumo per capita
de pescado no país representam um grande aumento no mercado
dos produtos da piscicultura, visto que não é de se esperar ne-
nhum incremento na oferta de pescado oriundo da pesca.

A INFOPESCA ainda aponta o grande potencial para a ex-
pansão no consumo de pescado no Brasil: são 30 milhões de crian-
ças consumindo a merenda escolar; 700 mil pessoas nas forças
armadas; 350 mil pessoas na polícia militar. Se cada uma destas
pessoas recebesse mais 150g de filé de pescado por semana, o con-
sumo aumentaria em 242 mil toneladas anuais de filé. Se isso fosse
tilápia, seria necessário produzir mais 730 mil toneladas de peixe
“in natura”. Quantidades significativas de pescado também pode-
rão ser utilizadas em refeições industriais.

Diante de tamanho potencial de mercado não é difícil vis-
lumbrar onde a piscicultura poderá chegar em nosso país. Se al-
guém ainda duvida que o Brasil será um dos maiores produtores de
tilápia, que caia na estrada e veja o que está acontecendo do Nor-
deste ao Sul. O mercado internacional está em plena expansão e o
mercado interno continua carente de pescado de qualidade. E a
oferta de produto para suprir isso tudo não virá de outro lugar,
senão do cultivo. Cada vez mais o pescado cultivado ocupa espa-
ços nos entrepostos, supermercados, restaurantes, feiras livres,
dentre outros. Está tudo aí, para quem quiser enxergar. O nosso
“peixinho espinhudo” tem aparecido este ano auté mesmo em pro-
paganda de hipermercado no horário nobre da televisão. Apesar
das dificuldades nas safras passadas, este é um bom momento para
uma reflexão sobre os novos rumos que a atividade precisa seguir.
Um divisor de águas entre o lazer e a mesa. Um empurrão nas
iniciativas de organização e cooperação entre os empresários dis-
postos a consolidar a piscicultura industrial no país.

Um incremento de 1kg no consumo per capita demanda-
ria cerca de 40.800 toneladas de pescado fresco ou congelado.
Se esta demanda for preenchida por filés de tilápia, seria neces-
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