






ta mundial do pescado. 
Atualmente, mais da metade da 
produção global, de aproximada
mente dois milhões de toneladas 
por ano, é feita em tanques-rede. 

Segundo Rodrigo Roubach, biólo
go da Secretaria de Planejamento e 
Ordenamento da Aquicultura do 
Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA), o mercado brasileiro de sal
mão es tá aberto a outros países, 
porque o Brasil não tem a mínima 
condição de competir com os 
estrangeiros. "A produção local é 
inviável", diz Roubach. De acordo 
com ele, a l imitação de á r ea s pro
pícias no mar, com poucos trechos 

do l i toral em que a temperatura 
fica entre 10 e 12 graus cent ígra
dos, e a legislação que determina a 
impor tação de reprodutores da 
espécie - por se t ra tar de um 
peixe exótico, não encont ráve l em 
águas brasileiras -, colocam por 
terra qualquer tentativa de inves
timento no setor. "A produção de 
salmão no Brasil só seria possível 
em sistemas fechados, com água 
salgada e doce, altamente inten
sivos e de alto custo", afirma. Já 
as águas frias do mar do Chile são 
ideais para a criação. No ano pas
sado, o embarque das 38 mil tone
ladas de peixe chileno, do total de 

41 mi l toneladas importadas pelo 
Brasil, rendeu àquele país 
US$ 282 milhões. Só no primeiro 
semestre deste ano, as importa
ções brasileiras de salmão aumen
taram 77%, na comparação com 
2011. De acordo com a Secretaria 
de Comércio Exter ior (Secex), 
foram 28,5 mi l toneladas de salmão 
no per íodo. Sem contar que, no 
cenário geral da pesca, o Pa ís pra
ticamente engatinha. Há hoje um 
déficit na balança comercial brasi
leira de pescados de US$ 748 
milhões. "Ainda há espaço 
para muito sa lmão chileno no 
Brasil", diz Roubach. 
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