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Recebemos assim



• 2º da Esplanada com mais Judicializações; 

• Sistemas com problemas; 

• Material espalhado em diversos locais;

• Funcionários Fantasmas;

• Perfil dos servidores.



Nova SAP

• O setor pesqueiro tem crescido em várias partes do mundo, 
especialmente na Aquicultura, ampliando seu portfólio de 
espécies com abrangência em diversos ambientes. 

• Nesse contexto, a equipe da Nova SAP vem trabalhando 
fortemente para alavancar o setor, com várias frentes de 
trabalho



SAP/MAPA

Departamento de 
Desenvolvimento e 
Ordenamento da 

Aquicultura

*DEPOA*

Departamento de 
Desenvolvimento e 
Ordenamento da 

Pesca

*DEPOP*

Departamento de 
Registro e 

Monitoramento 

de Aquicultura e Pesca
*DRM*

Nova SAP
Capítulo II

Art. 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem a seguinte estrutura organizacional:

II - órgãos específicos singulares:

d) Secretaria de Aquicultura e Pesca:



10 metas da Nova SAP

1. Produzir com sustentabilidade;
2. Reestabelecer a Estatística Pesqueira;
3. Exportações para Europa – Adequar nosso setor produtivo as exigências

internacionais;
4. Incentivar consumo de pescado – pescado é saboroso, saudável e terapêutico.

Pescado é vida e Bem-estar!;
5. Cessão de Aquicultura em Águas da União – Desburocratizar e agilizar concessões

para quem quer produzir;
6. Comitês Permanentes de Gestão – Fortalecer os existentes e implementar novos;
7. Portaria nº 445 – revisar e adequar junto ao Ministério do Meio Ambiente;
8. Terminais Pesqueiros Publicos – TPP – Repassar para iniciativa privada para finalizar e

operacionalizar;
9. Controle de frota pesqueira e produção – Quantos são, onde estão, o que pescam,

como pescam, quanto pescam?;
10.Reestruturar o Sistema de Cadastro e Emissão de licenças de

pescadores/barcos/indústrias, etc.



Aquicultura

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca – LEI DA PESCA – 11.959/2009

“AQUICULTURA é a atividade de cultivo de organismos cujo
ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente
em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob
cultivo, equiparada a atividade agropecuária”.



Aquicultura

Média de crescimento de propriedades produtoras de 
5% ao ano (IBGE/FAO).

Número de Propriedades produtoras de: 
• Peixes -> 41.845 propriedades

• Camarões -> 2.192 propriedades

• Ostras/Vieiras -> 272 propriedades

• Mexilhões -> 339 propriedades

IBGE (censo agropecuário 2017)



Cenário Futuro

• Regularização;

• Atender a crescente demanda do setor;

• Promoção de uma aquicultura ambientalmente 
correta e socialmente justa; 

• Geração de emprego e renda



Potencial da Aquicultura

• Temos o desafio de ampliar e desenvolver de
forma sustentável a produção brasileira de
peixe no Brasil, e de buscar meios para
expandir o consumo no mercado nacional e
internacional.



Potencial da Aquicultura

12% da água doce
mundial com mais de
250 reservatórios de
hidrelétricas e 8.500
mil km de litoral para
produção de pescado;



Entregas
• Workshop do Pangasius
• Festival Tambaqui da Amazônia 
• Pescado na Merenda Escolar – Divulgação para os 

Governadores de estado – Projeto de Lei.
• 72 áreas licitadas = Possibilidade de 66.000 toneladas
• Relatório de Produção Aquícola em Águas da União pela 

primeira vez online; 
• Consulta pública do Ornamental.

–Normatização do licenciamento ambiental da 
aquicultura nas 27 Unidades da Federação.



Notícias do Sicor - 15 de Agosto de 2019 

• Esclarecimento sobre a exigência do Registro Geral de Atividade 

Pesqueira (RGP): - Para a concessão de financiamento direcionado à 

atividade de pesca, a instituição financeira deve exigir do beneficiário o 

comprovante de inscrição no RGP, sendo que, quando se tratar de 

financiamento de embarcações de pesca extrativa, deve ser exigida 

também a Permissão Prévia de Pesca (PPP). A obrigatoriedade de 

inscrição no RGP não se aplica aos financiamentos no âmbito da 

Aquicultura, conforme normas específicas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). 14

Ação do 

DEPOA/SAP
Suspensão do RGP 

Aquicultor para concessão 

de crédito no Plano Safra



Entregas em andamento
• Proposta de revogação do RGP na Nota Fiscal do Aquicultor;
• Fusão dos cadastros sanitários estaduais e RGP; 
• Revisão de normativas (Decreto de aquicultura em águas da União);
• Seguro Aquícola;
• Liberação de Tilápia em Itaipu – Capacidade de produção de 400Mil 

toneladas por ano. 
• Tratativas com IBAMA para liberação de Kappaphycus em Santa Catarina. 
• Alteração da Portaria 145/1998 – Autorização de espécies para o cultivo 

na aquicultura. 
• Liberação do Pangasius.
• UNIPAMPA- apoio à pesquisa e produção de peixes
• PIS/COFINS em tratativa;
• Licitação de aquicultura em águas da União;
• Renovação das licenças ambientais dos Parques Aquícolas.





Projeto estratégico - Águas da União para fins de 
aquicultura



Águas da União para fins de aquicultura

Objetivo
Adequar as Políticas Públicas que viabilizem o
desenvolvimento sustentável da aquicultura em
águas da União, gerando emprego e renda.

Prazo estimado
39 meses (out/2019 – 2022)



Entregas
• Processo de cessão desburocratizado;
• Ampliação das cessões de uso de águas da união para a 

aquicultura;
• Aprimoramento do processo de fiscalização e controle;
• Avaliação dos impactos da atividade aquícola;
• Informatização dos trâmites

Águas da União para fins de aquicultura



Ordenamento da Aquicultura

• OBJETIVO de concatenar todos os 
atores das cadeias aquícolas 

• Desenvolver o SIGAq - Sistema de 
Informações Gerenciais da 
Aquicultura

• Prazo estimado: 24 - 30 meses;



Entregas - SIGAq

• Organizar dados secundários de 6 cadeias produtivas (tilápia, 
tambaqui, camarão, ostreicultura, panga e ornamentais);

• Padronizar as informações por cadeia e por região;
• Revisão de metodologias de coleta de dados;

• Relação direta com todos os outros Projetos



AgroNordeste

Atuação da SAP
• Vale do Açu
• Vale do Jaguaribe

• Carcinicultura



Módulo de Aquicultura 
OBJETIVO: 
O projeto visa promover o aumento da produção aquícola, por meio de sistemas de cultivo 
mais sustentáveis, associado a difusão de tecnologias que maximizem o aproveitamento dos 
recursos hídricos;

Beneficiários: produtores de todas 
as regiões

• Prazo estimado de cada unidade: 24-30 meses

• Custo total estimado: R$ 160.000,00 + 40.000,00 (custeio)

Item Qtd. Valor Total (R$)
Tanques de cultivo com volume útil 
de 15m³ 14 47.000,00

Sistema de energia solar 1 40.000,00
Bombas 2 5.000,00
Aeradores 2 6.000,00
Tubulação - 7.000,00
Obra (alvenaria) - 30.000,00
Outros equipamentos - 25.000,00

160.000,00



Módulo de Aquicultura 

Produção estimada = 8.500 kg/ ano



Desenvolvimento Sustentável

• ICCAT (Atum) + Cota Tainha;
• PREPS;
• Projetos de Rastreabilidade; 
• GTA eletrônica; 
• Licenciamento ambiental; 
• Rede de monitoramento da aquicultura;



REDE NACIONAL DE PESQUISA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA 
AQUICULTURA EM ÁGUAS DA UNIÃO - REDE

Universidades

Instituições de Pesquisa

Órgãos Federais
Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
Representantes do setor

É um arranjo MULTI-INSTITUCIONAL 



Secretaria de Aquicultura e Pesca

OBRIGADO!

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Sede, 2º andar, 
Sala 205, Brasília/DF - CEP: 70.043-900
gab.sap@agricultura.gov.br
Tel.: (61) 3276-4618/ 3276-4616

SAP/MAPA
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