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INTRODUÇÃO

Neste banner está a alguns conceitos voltados para a piscicultura, como oque é, resumidamente a historia no 

brasil, onde abordara seu surgimento, desenvolvimento, e quais empresas hoje em dia adotam esse ramo de 

pecuária.

CONCLUSÃO

A piscicultura vem de peixe e 

cultura, isso é basicamente a criação e cultivo de 

peixes, o cultivo dos mesmo envolve técnicas que 

podem incentivar e controlar o desenvolvimento e  

reprodução.

No Brasil, a piscicultura teve início no século XVIII,

quando, durante a invasão holandesa ocorrida no

Nordeste, os holandeses construíram os primeiros

tanques de terra localizados em algumas regiões

litorâneas do país.

O desenvolvimento de tecnologias relacionadas à

criação de peixes, no entanto, só se deu a partir da

década de 30, quando foram desenvolvidas técnicas

para induzir a desova de algumas espécies de peixes

em cativeiro. A piscicultura, como modelo de produção,

passou a ser desenvolvida a partir da década de 60,

quando houve maior popularização da atividade. Na

região Nordeste do país, em especial, inúmeros

açudes públicos inicialmente construídos para

armazenamento de água passaram a ser utilizados

pelas populações ribeirinhas para criação de peixes. A

criação de peixes em sistemas de tanques-rede

também passou a ser uma prática bastante usual
dentro da piscicultura brasileira.¹

Figura 1:  Tanques de criação de peixes

DESENVOLVIMENTO

REFERÊNCIAS

<http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/o-cenario-

da-piscicultura-brasil/>

<http://www.aprendendoaexportar.gov.br/_pescados/sitio/o-setor-

de-pescados/perfil-do-setor/aquicultura/pp-um-pouco-historia-

piscicultura.php>

<http://www.petvale.com.br/peixes/psicultura-o-que-e-psicultura/>

Alguns exemplos de empresas

de piscicultura brasileiras são:

Colpani Piscicultura

Biofish

Bernauer Aquacultura

Cvale

Aquatropic

¹ Disponivel em: <http://www.aprendendoaexportar.gov.br/_pescados/sitio/o-setor-de-pescados/perfil-do-setor/aquicultura/pp-um-pouco-historia-piscicultura.php> Acesso em: 22 de outubro 
2016

Figura 2: Retirada de peixes de seu viveiro

Conclui-se que o Brasil é um 

pais com um promissor desenvolvimento da 

piscicultura, pois nele há muitas empresas 

desenvolvendo-se com um clima  favorável e um 

território propicio para a piscicultura.

No pais ainda a cultura da 

criação de peixes ainda esta em desenvolvimento 

e crescimento, nos anos de 2005 a 2010 com sua 

produção que aumentou cerca de 86,3% isto é 

479 mil toneladas segundo a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), mostra que esta cultura esta se 

desenvolvendo rapidamente.

A piscicultura representa 

33,5 % da produção de pescado brasileiro, 

onde pode se destacar estados como Ceará 

que é o maior produtor aquícola do pais, e o 

Rio Grande do Sul onde se tem a maior 

produção de peixes de água doce.

O plano safra de 

2013/2014 rendeu para o Brasil investimentos 

de 4,1 bilhões  de reais junto com 0,5% do 

espelho d’água da união oferecida pelo 

governo


