
Anos após a abertura da nossa empresa, decidimos ir ao mercado externo criando o Grupo Frigopesca
que hoje é representado única e exclusivamente pela empresa MDS TRADE SOLUTIONS INC. localizada
na 1952 NW 93rd Avenue City of Doral, Florida 33172 - USA, Expandindo nossos produtos para todo 
território Americano

Expansão no exterior

Produtos:

ARUANÃ - PIRARUCU - TAMBAQUI

DISTRIBUIDORA:

A Empresa

A Frigopesca é uma empresa amazônica, localizada às margens do rio Solimões, no município de 
Manacapuru à 86 kilômetros de Manaus, capital do Amazonas. Dedicada ao processamento de 
peixes de água doce do Amazônia.

Estabelecida em 1996,  demonstrou um crescimento consistente na indústria de peixe.

À medida que a escala de produção aumenta, enfrentamos desafios biológicos, económicos e sociais 
que poderia influenciar a capacidade de se manter saudável, produtivo e ambientalmente amigável a 
produção de peixes na região amazônica.

Com uma estrutura comercial ampla, Frigopesca inclui: sala de processamento de peixe, túneis de  con-
gelamento, salas fria, sala de embalagem, fábricas de gelo e setores administrativos. Todas as áreas da
empresa foram construídas cumprir as normas e leis técnicas exigidas pelo Departamento de Agricultura.

Nossa capacidade atual de armazenamento de peixes é de 4500 toneladas. Além disso, emprega mais 
de 800 funcionários, distribuído em Manacapuru e em todas as pequenas cidades.

Em relação ao nosso produto final, fornece peixe para todo o Brasil e atualmente para o exterior

No âmbito da empresa, possuímos uma Fazenda denominada “Fazenda 25 de Dezembro”, tomamos 
parte de todos fases do nosso negócio de pesca, a fase inicial (alevinos) e adultos.

Nossa fazenda ocupa uma vasta área, é equipada com inúmeras lagoas de peixes, e completa física 
e estrutura de pessoal para controle total do desenvolvimento de peixes. Entre eles, mencionamos 
como principal Tambaqui e Pirarucu, que são espécies nobres e exóticas, e são os mais apreciados
tanto no região e em outros estados do Brasil.

A Frigopesca também é equipada com numerosos barcos, capazes de atender às necessidades de transporte
de ambos pessoal e peixe na região. Um deles é o ferry “Iolanda Marques”, um navio de última geração
com capacidade para mais de 200 pessoas e com uma câmara para 50 toneladas de peixe.

Expandir além das fronteiras da Amazônia, com excelência nos produtos que oferecemos, trabalhando com ética, 
de forma responsável e transparente, sempre preservando o meio ambiente, mostrando as variedades de peixes 
que próprio, proporcionando ao mundo uma alimentação saudável, com qualidade e responsabilidade

Nossa Missão

Atualmente nossa empresa está em processo de atualização de nosso sistema, onde novos equipamentos estão
sendo instalados, e com a preparação necessária e adequada de nossos funcionários, para novas tarefas e certas
procedimentos administrativos.

Oferecemos treinamento remunerado a todos os nossos profissionais, por meio de cursos, seminários e palestras.



QUALIDADE

O tambaqui é um peixe de escamas, com corpo rombóide, alto, achatado e serrilhado no peito.
Apresenta uma poderosa dentição, adaptada para quebrar as nozes duras que fazem parte da sua dieta. Em suas guelras, longas
e espinhos finos podem ser observados. Possui uma barbatana adiposa curta com raios no final, dentes molariformes e longas e 
numerosas riscas de guelras. Sua cor é marrom, na metade superior, e preta na metade inferior do orpo, mas pode variar para ser 
mais claro ou mais escuro, dependendo da cor da água. Tem a carne muito stimado. Pode atingir até 1,1 m (3,6 pés) de 
comprimento total e 44 kg (97 lbs) de peso. Seu tamanho típico é de 0,7 m (2,3 pés)

O tambaqui é ideal para quem quer perder peso devido à grande quantidade de proteína. A espécie tem  ordura natural responsável 
pela formação hormonal. O consumo de tambaqui também resulta em melhora transporte de nutrientes para a célula

CORTES

FILÉ DE TAMBAQUÍ FILÉ DE RABO DO TAMBAQUÍ

BANDA DE TAMBAQUÍ  SEM ESPINHAS TAMBAQUÍ INTEIRO

COSTELA DE TAMBAQUÍ COSTELA COM LOMBO

TAMBAQUÍ  SEM ESCAMAS BANDA DE TAMBAQUÍ COM CABEÇA
QUALIDADE

O Pirarucu é o maior peixe de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Tem corpo cilíndrico, cabeça achatada e mandíbula 
saliente. Seus olhos são amarelados e têm uma pupila azulada, um pouco saliente. Sua coloração é marrom-esverdeada, 
avermelhada nos flancos, sendo a intensidade variável de acordo com o tamanho do indivíduo e o tipo de água em que ele vive. 
É uma espécie que tem respiração acessória, usando o oxigênio dissolvido na água, mas principalmente do ar e, portanto, tem que 
subir com freqüência para a superfície da água. Pode viver por mais de 18 anos. Devido à sua excelente carne, é considerado 
"Bacalhau brasileiro". Pode atingir um comprimento máximo de 3m (10 pés) e 220 kg (485 lbs) de peso.

O pirarucu é uma fonte de ômega 3 e 6, um antioxidante natural. O antioxidante protege veias de envelhecimento prematuro, além 
de reduzir as células cancerígenas. Omega 3 reduz o colesterol e aumenta bem colesterol (HDL).

FILÉ DE PIRARUCU INTEIRO FILÉ DE PIRARUCU 

ARUANÃ

O Aruanã é um peixe coberto por escamas, de cor branca, mas as escamas tornam-se avermelhadas na época da desova. A parte de trás é 
verde escuro e o centro das escalas de flanco, prata ou ouro. Tem um muito alongado e corpo comprimido. Tem uma linha lateral curta e 
bem evidente. Sua boca é enorme, com barbilhos na ponta do seu queixo, língua óssea e áspera, como a do pirarucu. Pode atingir 0,9 m 
(3,0 pés) de comprimento total e peso até 5 Kgs (11 lbs).

Aruanã é um peixe de carne branca, saboroso, nutritivo e faz muito bem para a saúde. Ideal para quem quer uma dieta balanceada, rica 
em ômega 3, que reduz a viscosidade do sangue, diminui as taxas de triglicérides e aumenta bom colesterol. Pode ajudar a controlar a 
pressão arterial, diabetes e doenças degenerativas. Tem um grande quantidades de proteína, minerais como o magnésio, que ajudam a 
manter um bom humor.

FILÉ DE ARUANÃ FILÉ DE ARUANÃ COM PELE


