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O Brasil possui condições ideais para a exploração tanto de espécies nativas quanto 

exóticas à piscicultura. Ocupa a 17ª posição no ranking mundial da aquicultura e seu 

crescimento destaca-se em relação a outras áreas da produção animal. Em 2011 teve um 

incremento de 31% quando comparada ao ano anterior e embora o consumo já esteja 

próximo aos 12 kg/habitante/ano recomendados pela organização mundial de saúde 

(OMS), há disparidade de consumo entre suas regiões. Este cenário trás uma série de 

questionamentos quanto às projeções futuras desta atividade. Uma etapa importante para 

a cadeia do piscícola, é a produção e o fornecimento de juvenis (alevinos) para a engorda. 

Logo, é cruscial e deve alicerçar todo o restante da cadeia. Com base nesse contexto, este 

trabalho tem como proposta uma projeção futura quanto a produção comercial de juvenis 

no Brasil. Para isto foi utilizado o método desenvolvido por Blanning e Reining, (1998). 

Esta metodologia utiliza parte do levantamento de uma série de eventos que, na opinião 

de um grupo de especialistas, poderão impactar o setor objeto da análise em um horizonte 

temporal determinado, neste caso a projeção foi para o ano de 2025. Tanto para a 

probabilidade de que os eventos ocorram quanto ao seu grau de favorabilidade, a 

validação foi realizados com o método Delphi (Rand corporation). Os resultados desta 

fase foram analisados, encontrando um cenário realista, que absorveu todos os eventos 

com probabilidade de ocorrência acima de 80%. De acordo com a validação dada pelo 

método Delphi, do total de 16 eventos, 5 compõem o cenário realista para 2025, são eles: 

1-Crescimento no consumo mundial de organismos aquáticos; 2-crescimento na produção 

de peixes; 3-Crescimento da população e no consumo brasileiro de organismos aquáticos; 

5-desenvolvimento de novas técnicas; 6- Aumento das exigências legais para o controle 

de questões ambientais; 7- importação de produtos sofisticados e populares. 

 


