
Sua empresa
mais competitiva

e su�entável

Piscicultura

FORNEÇA UMA ALIMENTAÇÃO 
ADAPTADA PARA CADA ESPÉCIE
Os diferentes tipos de peixe têm 
necessidades nutricionais próprias, e exigem 
rações com níveis específicos de proteínas, 
sais minerais e vitaminas. O trabalho de 
balanceamento da alimentação também 
diminui a poluição ambiental, e deve ser 
feito sempre por especialistas capacitados

UTILIZE RAÇÕES DE MAIOR DIGESTIBILIDADE
Forneça aos peixes somente rações que contenham em suas 
formulações ingredientes de alta digestibilidade e 
preferencialmente de origem vegetal. Essas ações reduzem a 
quantidade de fezes de peixes lançadas diretamente nos 
viveiros, reduzindo a poluição e melhorando o bem estar

ESCOLHA ESPÉCIES NATURAIS DA
REGIÃO E EVITE IMPACTOS AMBIENTAIS
Os peixes exóticos representam um risco para a biodiversidade 
local. Os peixes regionais já estão adaptados às condições locais 
sem a necessidade de promover alterações na qualidade da 
água para sua adaptação e caso ocorra fuga, não promovem 
impacto negativo ao meio ambiente

ADOTE TÉCNICAS 
DIFERENCIADAS DE 
CONSERVAÇÃO
E EVITE PERDAS
Em lugares com acesso limitado 
à eletricidade, é possível 
conservar a carne utilizando 
técnicas de conservação 
diferenciadas. Procure conhecer 
outras práticas para defumar e 
salgar, que fazem o peixe durar 
por mais tempo. Assim você 
conserva o produto e evita perdas

Adotar os princípios da sustentabilidade é lucrativo e viável também para os 
pequenos negócios rurais. Ser sustentável é reduzir desperdícios, ampliar 
o valor financeiro do seu empreendimento rural, promover o bem 
estar das pessoas envolvidas e contribuir para o meio ambiente, 
promovendo um mercado mais justo e competitivo. Mais 
do que cuidado com o meio ambiente, a 
sustentabilidade é uma postura do negócio, cada 
vez mais exigida como fator de 
competitividade ao longo do tempo.
É chegada a hora de transformar os 
negócios rurais. Você aceita este desafio?
 
CONHEÇA ALGUMAS MEDIDAS QUE 
PODEM AJUDAR O SEU NEGÓCIO:

PRESERVE UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL
TAMBÉM COM A SOCIEDADE
Todo negócio tem a responsabilidade social de zelar pelo 
bem-estar de funcionários e de colaborar com a comunidade 
em que está inserida. Informe-se sobre os problemas da sua 
região, crie um canal de comunicação com seus 
colaboradores, siga as normas de boa convivência, promova 
eventos que incentivem a cidadania e participe de atitudes que 
tenham impacto positivo para o bem coletivo

Fontes: Sebrae/ Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf)/  Embrapa/ Revista 
Brasileira de Agroecologia /  Spirale Consultoria em Sustentabilidade
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FAÇA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE 
CHUVA E MINIMIZE CUSTOS
A água é um recurso fundamental para a 
atividade de piscicultura. Em regiões com 
difícil acesso a esse recurso, a captação 
de água de chuva é considerada uma 
alternativa viável. Porém se faz 
necessária a solicitação da licença de 
outorga junto do órgão responsável

USE REFRIGERADORES COM 
CLASSIFICAÇÃO A NO SELO PROCEL 
O selo Procel é a melhor forma de conhecer a 
eficiência energética do seu equipamento. Ele 
avalia o rendimento da máquina com letras, 
sendo A o equipamento mais econômico. 
Também atente para a manutenção e para a 
limpeza da câmara frigorífica, pois o acúmulo de 
gelo representa desperdício de energia

OBTENHA AS 
AUTORIZAÇÕES 
NECESSÁRIAS E EVITE
MULTAS E SANÇÕES
A propriedade deve ter o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), e o 
piscicultor o registro e aquicultor. 
Além disso, antes de estabelecer 
uma atividade, o produtor precisa 
obter a outorga para o uso da 
água na piscicultura, e o 
licenciamento ambiental quando 
couber, conforme a legislação 

COLABORE COM A 
COMUNIDADE LOCAL 
CRIANDO COOPERATIVAS
Procure saber se há moradores na 
vizinhança que estejam 
interessados em criar peixes. É 
possível que muitos integrantes de 
comunidades ribeirinhas já tenham 
experiência com piscicultura e 
conheçam as características típicas 
das espécies da região. Colabore 
com a criação de uma cooperativa e 
melhore a renda da comunidade

ATENTE PARA AS
CARACTERÍSTICAS DE UM VIVEIRO 
PRODUTIVO E SAUDÁVEL
Dependendo da espécie criada e peso de abate, é diferente 
o limite máximo de peixes que podem ser criados em um 
mesmo espaço. Mantenha o nível de oxigênio e a 
transparência da água dentro dos limites considerados 
ideais. Dessa forma, você minimiza o desperdício de 
peixes e de ração consumida

www.sustentabilidade.sebrae.com.br


