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1. DIAGNÓSTICO
1.1

A Produção Mundial de Pescado
A produção de pescado no mundo em 2017 foi de 172,6 milhões de toneladas (FAO, 2019); sendo que

deste total, a produção oriunda da pesca (capturas) foi de 92,5 milhões de toneladas (53,59%), enquanto a
produção aquícola (cultivos) foi de 80,1 milhões de toneladas (46,41%).
Porém, a produção mundial de pescado utilizada para consumo humano foi de 153 milhões de
toneladas, das quais 80,1 milhões de toneladas ou 52,35% foram da aquicultura, o que nos mostra que a
maior parte do consumo mundial de pescado já é de origem aquícola.

Figura 1: Produção Mundial de Pescado para Consumo Humano por Atividade em 2016
Fonte: FAO (2019)
Em 2016, o pescado proporcionou 17,4% do aporte de proteína animal da população mundial e 6,9%
de todas as proteínas consumidas. Além disso, o pescado proporcionou quase 20% do aporte de proteínas
para 3,3 bilhões de pessoas e 10% para 5,4 bilhões de pessoas.
O consumo mundial de pescado per capta em 2016 foi de 20,3 kg/ habitante/ ano; dos quais 10,6 kg
foram de origem aquícola e 9,7 kg de origem pesqueira.
1.2

A Produção Mundial de Aquicultura
A produção mundial de aquicultura em 2017 foi de 80,1 milhões de toneladas, gerando

aproximadamente US$ 237,5 bilhões de dólares americanos. Em relação aos organismos cultivados, temos
que os peixes tiveram maior importância, com 53,4 milhões de toneladas (66%), seguidos pelos moluscos
com 17,4 milhões de toneladas (21,7%), pelos crustáceos com 8,4 milhões de toneladas (10,5%) e por outros
organismos cultivados: tartarugas, rãs, pepinos-do-mar, águas-vivas, dentre outros, que representaram cerca
de 900 mil toneladas (1,1%).

Quanto aos países com maior produção aquícola, temos a China disparada e isoladamente em
primeiro lugar, com 46,8 milhões de toneladas. Em segundo lugar vem a índia, com 6,2 milhões de toneladas,
seguida pela Indonésia, com 6,2 milhões de toneladas. Em seguida vem o Vietnam, com 3,8 milhões de
toneladas e Bangladesh, com 2,3 milhões de toneladas, perfazendo o seleto clube 5 (cinco) países que
produziram mais de 2 milhões de toneladas de pescado cultivado em 2017. A Figura 2 apresenta o gráfico dos
10 maiores produtores aquícolas do mundo em 2017 e suas respectivas produções em toneladas:

Figura 2: Principais Países Produtores de Aquicultura no Mundo em 2017.
Fonte: FAO (2019)

1.3

A Produção Aquícola no Brasil
A produção brasileira de aquicultura em 2018 foi de aproximadamente 579.262 mil toneladas (IBGE,

2019); sendo que a aquicultura de água doce (exclusivamente piscicultura) foi responsável por 519.270
toneladas (89,64%) e a aquicultura marinha foi responsável por 59.990 toneladas (10,36%).
De acordo com o IBGE (2019), os principais organismos cultivados foram os peixes com 519.270
toneladas (89,64%); os crustáceos (camarões) com 45.759 toneladas (7,89%) e os moluscos (ostras, vieiras
e mexilhões) com 14.231 toneladas (2,46%).

Figura 3: Produção Aquícola Brasileira por Organismo Cultivado em 2018.
Fonte: IBGE (2019)
E ainda segundo o IBGE (2019), o valor da produção aquícola brasileira em 2018 foi de R$ 4,9
bilhões, dos quais os peixes foram responsáveis por R$ 3,3 bilhões (67,35%); os crustáceos (camarões) por
R$ 1,1 bilhão (22,45%) e os moluscos por R$ 59,9 milhões (1,22%).

1.4 A Produção Aquícola no Estado de Mato Grosso do Sul
Observa-se um crescimento de produção da aquicultura no Estado, sendo que está mais que dobrou
no período compreendido entre 2013 e 2018, chegando a um patamar de 13.891 toneladas em 2018 (Figura
4).

O valor de produção também acompanhou este crescimento, chegando a R$ 80,2 milhões em 2018

(Figura 5).
No Estado de Mato Grosso do Sul, o peixe lidera como o organismo mais cultivado, representando
96% da participação no valor da produção da aquicultura (Figura 6).

Figura 4– Produção da aquicultura no MS
Fonte: IBGE, 2018.

Figura 5 – Valor da produção da aquicultura no MS
Fonte: IBGE, 2018.

Figura 6 – Participação no valor da produção da aquicultura no MS
Fonte: IBGE, 2018.
1.4.1 A Produção de Peixes por Região no Estado
Relativamente aos Polos de produção de peixes no Estado, por região, observa-se que a Costa Leste,
formada pelos municípios de Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Cassilândia, apresenta
o maior potencial produtivo (19.900 toneladas), sendo responsável por 83,44% da produção de peixes no
Estado (Figuras 7 e 8).
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Figura 7: Mapa Produção de Peixes 2019/2020.

Nº

Polo

1

Polo Região Norte – São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso,
Coxim e Sonora.
Polo Região Central – Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmão do
Buriti, Terenos, Jaraguari, Rochedo, Bandeirantes, Camapuã e Ribas do
Rio Pardo.
Polo Região da Grande Dourados - Dourados, Nova Andradina,
Angélica, Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Fátima do Sul,
Maracaju, Caarapó, Laguna Carapã, Itaporã, Rio Brilhante, Douradina e
Nova Alvorada do Sul.
Polo Fronteira PY - Ponta Porã, Aral Moreira e Amambai.
Polo Região Cone Sul – Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi e Itaquiraí
Polo Costa Leste – Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do
Taboado e Cassilândia
Polo Região Sudeste – Bataguassu, Anaurilândia e Batayporã
Outros Municípios
Total

2
3

4
5
6
7

Produção
Anual
(Ton.)
356,25
802,00
1.056,40

250,00
1014,00
19.900,00
248,00
222,60
23.849,25

1.4.2 A Produção de Pescado por Tamanho do Produtor
Observa-se que a produção de pescado no Estado se concentra em propriedades com tamanho de 10
a 50 hectares, correspondendo a 34,05% (Figura 9).

Figura 9: Produção de Pescado por Tamanho do Produtor
Fonte: IBGE, 2017.
1.4.3 Informações Complementares a Respeito da Produção
Segundo a IAGRO, existem 1.338 produtores com atividade de piscicultura no Estado. Dados da
AGRAER indicam que são 2.441 hectares de tanques escavados, porém aproximadamente 960 hectares de
tanques escavados estão desativados ou sem exploração comercial. Existem ainda 1.767 unidades de tanques
rede. Há 28 produtores de alevinos no Estado e 102 estabelecimentos “pesque-pague”.
A tilápia liderou o ranking de produção no Estado em 2019, com 20.300 toneladas, seguido pelos peixes
nativos, com 3.600 toneladas e outros contando com 51 toneladas.

1.4.4 Capacidade de Processamento Industrial e de Produção de Rações

Ainda existem 2 fábricas de ração em operação no Estado:
- Aquaqualy – 60.000 t/ano – Aparecida do Taboado (Geneseas)
- Douramix – 20.000 t/ano – Dourados
1.4.5 Unidades de Processamento de Peixes em Fase de Projeto ou Construção
Novos projetos estão se instalando em MS na cadeia produtiva da piscicultura, tanto na produção como
na industrialização. Dentre estes projetos, podemos citar:
- Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti (Buriti Industria e Comércio de Peixes Ltda.): O
estabelecimento industrial, com o apoio do Governo do Estado, está sendo estruturado para entregá-lo ao
vencedor da licitação onerosa realizada pela Prefeitura Municipal.
- Prefeitura Municipal de Dourados – Ceasa/Dourados: Encontra-se em estudos no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) proposta de utilização de um antigo empreendimento para torna-lo uma
Central de Abastecimento e como contrapartida, o Estado construiria uma Unidade de Processamento de
Peixes no local.
- Tilabrás – Selvíria - Já produziu até 10/02/2020, 500 t de tilápia, com projeção de atingir ao final do ano
5000t.
- A indústria da Tilabrás tem projeção de abate de 3.000 toneladas em 2024; 10.000 toneladas em 2025 e
14.500 toneladas em 2026 e 24.500 toneladas em 2027. A Atual projeção de produção foi adequada de
acordo com os reflexos decorrentes da pandemia da Covid-19.
- Projeto Isca Viva – Campo Grande
- Frescomares – Itaporã – A indústria está em processo de instalação ainda para 2020, com previsão de início
de operação em 2021. Terá capacidade de processamento de 10.800 toneladas/ano, na forma de filé e ralado
de tilápia, ambos enlatados.
- Araújo Pescados Eireli – Bataguassu.
- O projeto será dividido em duas fases sendo prazo de implantação da primeira fase prevista para
março/2019 e término em fevereiro/2021 e segunda fase março/2021 e término em fevereiro/2024.
- Investimento fixo R$ 1.275.000,00,
- Empregos: geração de 50 empregos diretos
- Município: Bataguassu
- Aguarauga Piscicultura Ltda
- Investimento fixo R$ 7.000.000,00
- Empregos: geração de 60 empregos diretos
- Município: Aparecida do Taboado
- Amer Farhat Eireli.

Prazo de Implantação: Início de 2015/ 2019 já operando - Término dezembro de 2020
Investimento fixo de R$ 3.444.220,00,
Empregos: geração de 40 empregos diretos
Município: Angélica
1.4.6 Unidades de produção de pescado em fase de cessão de uso de parques aquícolas da União
De acordo com dados fornecidos pelo Superintendência Federal de Agricultura de MS – SFA/MS,
existem 05 (cinco) áreas em processo de cessão, conforme abaixo:

Nome

Município

Produção
(Ton/Ano)

***Previsão
de início
das
Atividades

7.893

Aparecida do
Taboado

128,3

2021

61.500

Três Lagoas

600

2021

1.112.000

Selviria

9968

2021

Área
(m2)

1

Neovia Nutrição Animal

2

Maycom Ruiz Guerra dos Santos

3

Tilabras

4

Helder Hofig

122.250

Brasilândia

3093

2021

5

*

917.020

Brasilândia

7000

2021

6

*

7.291

Sonora

128

2021

Total

2.227.954

20917,3

* Dados do investidor não informados pela SFA/*MS
** Dados não fornecidos pela SFA/MS. Estimativa com base na área
*** Dados informais repassados a SEMAGRO
1.4.7 Estimativa de produção em áreas atualmente desativadas
Com base nas informações obtidas nos levantamentos realizados, os quais demonstraram que existe uma
expectativa de aumento na produção, tanto no campo quanto na indústria, é possível estimar o reestabelecimento
de aproximadamente 960 hectares de lâminas d’agua, atualmente inativas. Com isso, já considerando que tal
retomada de produção será feita de maneira acompanhada de projetos de assistência técnica, podemos prever a
necessária incorporação de tecnologia consequente aumento na produtividade, gerando um aumento de produção
de aproximadamente 6.900 toneladas/ano de pescado, considerando para isso uma elevação da média de
produtividade para 7,2 ton/há/ano.
1.4.8 Incremento em produtividade das áreas antigas com baixa produtividade
Considerando que haverá incremento de ações de assistência técnica, pública e privada, expansão de
empresas e industrias, com potencial de melhoria de comercialização, estima-se um aumento na média de
produção de 3,6 para 5,0 ton/hectare. Considerando que temos 1.481 hectares em produção atual, teremos um
reflexo de 3.900 toneladas/ano de produção.
1.4.9 Estimativa de produção até 2022

Considerando a atual produção, e a somatória dos novos empreendimentos projetados, resgate de áreas
inativas e melhoria da produtividade, estima-se que até final de 2022, a produção do estado será de 55.578
toneladas/ano.
1.4.10 Exportação
Mato Grosso do Sul vem aumentando a exportação de pescado industrializado (Tabela 1), ano após ano,
sendo líder nacional na exportação de carne de peixe, sendo os Estados Unidos da América do Norte o principal
país de destino (Figura 10).

Tabela 1 – Exportações da Aquicultura no MS – 2015-2019
Ano

Pesca e aquicultura (peixe, crustáceos e moluscos) Pescado industrializado
US$ Milhões

Toneladas

2015

0,02

2,15

1,31

103,82

2016

0,02

2,54

2,09

317,57

2017

0,05

20,76

5,33

1.272,54

2018

0,20

102,25

4,94

1.324,07

20,72

6,72

2.198,38

2019
0,04
Fonte: Ministério da Economia, 2020.

US$ Milhões Toneladas

Figura 10 – Exportações por país em 2019
Fonte: Ministério da Economia, 2020.
1.5 Comercialização
A comercialização de peixes em Mato Grosso do Sul é um grande entrave para o desenvolvimento da
atividade, considerando que, as maiores plantas de processamento industrial existentes, priorizam a sua própria
matéria prima para manter a regularidade e conformidade dos produtos ofertados ao mercado. A tendência, é que
cada vez mais, a piscicultura se torne uma cadeia produtiva verticalizada como é a suinocultura e a avicultura.
Desta forma, os pequenos produtores, que além não disporem de organização entre si e nem na produção, ficam

ainda sujeitos à comercialização de seus peixes a pequenas unidades de processamento, que não asseguram a
compra do produto e, por vezes, não oferecem a confiabilidade necessária na remuneração.
Alguns tentam comercializar para fora de MS, mas a tributação atual não lhes permite condições de
competitividade de preços com outros estados produtores, que são desonerados do ICMS.
A Embrapa Agropecuária Oeste cita, em relatório, que na região da Grande Dourados predomina a cultura
de que a piscicultura não é uma atividade agroindustrial, caracterizando-se pela comercialização informal, baixa
adoção de tecnologias, individualismo, volume irregular de produção e consequente alto custo de produção e
descrédito na atividade.

1.6 Tributação no Estado de Mato Grosso do Sul
O ICMS aplicado pelo Estado de Mato Grosso do Sul coloca os produtores do Estado em desvantagem
competitiva com outros estados produtores, a exemplo de Mato Grosso, Rondônia, Goiás e Tocantins, que isentam
as operações realizadas com peixes. Dados da Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ) e da IAGRO indicam que
apenas 24% (aproximadamente 6.000t) de toda produção é comercializada regularmente com emissão de notas
fiscais e guias de transito animal, sendo que o restante ou está estocado em tanques, sem comercialização; ou é
vendido de maneira informal, por meio de feiras de produtores, pesque pagues, consumo, comercialização
clandestina em pequenos comércios ou direto a consumidores.
No ano de 2019, os produtores que venderam sua produção regularmente receberam R$1.104.035,00 em
incentivos financeiros do “Peixe Vida”.
A Câmara Setorial Consultiva da Piscicultura de Mato Grosso do Sul, com a participação das principais
lideranças do setor aquícola, elaborou, em 2019, uma proposta na área tributária que estará sendo apresentada
neste documento.

1.7 Taxas da IAGRO
Outro assunto discutido na Câmara Setorial Consultiva da Piscicultura foi a necessidade de correção de
algumas distorções existentes nas taxas da Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO,
geradas devido ao valor comercial de animais aquáticos. Como exemplo, entre outras situações, pode-se citar o
comércio de alevinos no varejo, onde o valor cobrado pela emissão da GTA, por vezes, supera o valor do produto.
Assim, o grupo elaborou uma proposta de alteração no Anexo I da lei 3.826/09, objetivando, além da correção das
distorções geradas, a regularização do comércio de animais aquáticos.
Também foi observado na reunião da Câmara Setorial que as indústrias que processam a matéria prima
oriunda da aquicultura ainda não recolhiam taxas relativas a autorização para o abate de animais, já existente em
outras cadeias produtivas. Da mesma forma como citado anteriormente, também foi proposta a criação de uma
taxa para esta atividade, sendo isto justificado, principalmente, pela necessidade de aporte de recurso à Reserva
Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal - REFASA, instituída pelo Decreto Estadual 14.567/16, cuja
principal fonte de recursos advém das taxas de abate de animais, e que tem por finalidade a obtenção e
disponibilização de recursos financeiros para indenizações decorrentes de ações de emergência sanitária, e para a
realização de ações de prevenção a ocorrência de enfermidades, beneficiando também a cadeia produtiva da
piscicultura.

Para resolver as dificuldades relativas às referidas taxas, o órgão de Defesa Sanitária Estadual deve
apresentar proposta para ajustamento da Lei que rege o assunto, aproveitando as sugestões colhidas junto a
membros da Câmara Setorial Consultiva.
1.8 Serviços de Defesa e Inspeção Sanitária
O sistema de Defesa Sanitária Animal e a Inspeção de Produtos de Origem Animal em Mato Grosso do Sul
está sob a responsabilidade da Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO, e é executado em
conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, cujas atribuições e competências
estão instituídas pelas Leis n. 3.823/2009 e n. 4.820/26 e suas regulamentações, respectivamente.
O sistema de inspeção do Estado está aderido ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - SISBI/POA, condição esta que, além de possibilitar a abertura de mercados, representa uma alternativa
ao desenvolvimento da indústria local. A obtenção desta certificação significa também que a estrutura atualmente
existente atende as normas técnicas para a obtenção de produtos com qualidade e inocuidade, sem riscos à saúde
pública.
A Defesa Sanitária Animal está bem estruturada sob o aspecto físico, porém necessita de adequações no
que se refere a recursos humanos, especialmente quanto à capacitação destes na área de Sanidade de Animais
Aquáticos.
A IAGRO possui um laboratório estruturado, o LADDAN – Laboratório de Diagnóstico de Doenças Animais e
de Análise de Alimentos, que atualmente encontra-se em fase de adequação para credenciamento junto ao MAPA,
para a realização de diagnóstico de doenças animais. Porém, na sua estrutura atualmente existente, não há
profissionais capacitados, nem tampouco materiais de laboratório para diagnostico de doenças de animais
aquáticos.
1.9 Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos
De forma geral, os procedimentos de licenciamento ambiental seguem os balizamentos dados pela Lei
Estadual n. 2.257/2001 e os regulamentos dela decorrentes, sendo hoje o de maior importância a Resolução
SEMADE n. 09, de 13 de maio de 2015 – Manual do Licenciamento Ambiental.
O Serviço de Licenciamento Ambiental está sob a responsabilidade do Instituto de Meio Ambiente de Mato
Grosso do Sul – IMASUL, que se respalda em legislações, estadual e federal, consideradas intrincadas. Aliado a
isso, há a demora nas vistorias e concessões de licenças pelo órgão estadual, ocasionadas por número reduzido de
servidores, dificultando o desenvolvimento da atividade. Há também que se estudar a liberação da criação de
espécies e híbridos, já autorizadas por outros estados da federação, os quais muitos já estão em utilização por
piscicultores do Estado.
De acordo com a Superintendência de Meio Ambiente e Turismo da SEMAGRO, já há uma iniciativa do
Ibama para atualização da lista de espécies autorizadas para criação.
Até o ano de 2011 o licenciamento da aquicultura era na modalidade AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL com
validade de no máximo 2 anos vez que se licenciava o manuseio de “recursos naturais” e não a estrutura do
empreendimento.

Naquele ano, mediante a Resolução SEMAC n. 08 passou para LP, LI, LO ou LIO, destacando a dispensa de
licenciamento para tanque escavado de até 1 ha de lâmina d’água desde que SEM ESPÉCIES EXÓTICAS
ALOCTONES E/OU SEUS HÍBRIDOS (Portaria 145/98 IBAMA) ou o licenciamento simplificado mediante Comunicado
de Atividade para as mesmas circunstâncias e lamina d’água de até 5ha.
A questão dos recursos hídricos era resolvida com licenciamento da captação.
1.9.1 Modernização na Resolução SEMADE N. 09/2015
O regramento atual dispõe que aquicultura para consumo próprio feita em açudes e aquiculturas
comerciais em tanque escavado/alvenaria com lâmina d’água de até 2ha, sem espécies exóticas ou alóctones e
seus híbridos estão dispensadas do licenciamento.
De 2ha a 5ha (atendendo a Portaria 195/98 IBAMA) o licenciamento é simplificadíssimo mediante o
Comunicado de Atividade – CA (LIO) enquanto que, os empreendimentos com lâmina d’água entre 5 e 10ha, nas
mesmas condições será licenciado de forma simplificada em uma única fase (LIO) com análise da Proposta Técnica
Ambiental – PTA.
No caso dos Tanques-Rede o licenciamento é simplificadíssimo mediante Comunicado de Atividade (LIO)
para volume total de tanques de até 1.000m³ (atendida a Portaria 195/98 IBAMA). Será simplificado com análise
do PTA para volumes de até 5.000m³ e bifásico com Relatório Ambiental Simplificado par volumes acima de
5.000m³.
Todos são obrigados ao Cadastro de usuários de Recursos Hídricos onde, mediante análise dos dados o
sistema determinará a necessidade de outorga para captação quando em tanques escavados ou similares e
outorga de lançamento no caso dos tanques-rede.
A captação de até 2,5 m³/s por gravidade ou, 1,5m³/s por bombeamento haverá dispensa de outorga.
Se houver intenção de estabelecer empreendimento de forma diversa do que consta do Manual de
Licenciamento deverá ser objeto de Carta Consulta ao IMASUL acompanhada de todas as informações
importantes, visando a orientação sobre a possibilidade de licenciamento e suas modalidades.
TIPO
ESCAVADO/ALVENARIA
ESCAVADO/ALVENARIA
ESCAVADO/ALVENARIA
ESCAVADO/ALVENARIA
ESCAVADO/ALVENARIA

ÁREA/VOLUME
até 2ha
até 5ha
até 10ha
até 50ha
acima de 50ha

MODALIDADE
ISENTO DE LICENCIAMENTO
CA-LIO (protocolou está licenciado)
PTA/LIO fase única com análise
PTA duas fases LP LO
RAS trifásico

TANQUE-REDE
TANQUE-REDE
TANQUE-REDE
TANQUE-REDE

até 1000m³
até 5.000m³
acima de 5.000m³

CA-LIO (protocolou está licenciado)
PTA/LIO fase única com análise
RAS LP LO

Produção de Alevinos
Transporte (c/ origem, GTA e NF)
Entreposto

PTA/LIO fase única com análise
Isento de licenciamento
CA-LIO (protocolou está licenciado)

1.10 Serviços de Pesquisa, Fomento, Assistência Técnica e Extensão Rural
Considerada condição imprescindível e fundamental para o sucesso da atividade piscícola, a Assistência
Técnica, pública e privada, em Mato Grosso do Sul, é considerada frágil e despreparada para atender toda
demanda existente, pelo pequeno número de profissionais capacitados, baixo número de produtores assistidos e
pelo insignificante aporte de recursos humanos e financeiros nas instituições responsáveis pela Assistência
Técnica. Se faz necessário lembrar que a Assistência Técnica deve contemplar não somente a área de tecnologias,
mas também o associativismo, o planejamento de produção (regularidade de entrega), o custo benefício, a
comercialização, além de outros temas.
A AGRAER, órgão responsável pela Assistência Técnica Publica, deverá buscar fontes de recursos
financeiros estaduais, municipais e federais para executar projetos de fomento, assistência técnica e extensão
rural e para a capacitação de seus profissionais.
A maior estrutura e melhor número de profissionais capacitados de Assistência Técnica existente em nosso
estado é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, que com 10 profissionais, atende a 171 pequenos
piscicultores em 24 municípios, abrangendo uma lamina de agua equivalente a 34 ha e uma produção de
aproximadamente 500 toneladas/ano de peixe, principalmente de pacu, patinga, tambacu, jundiara, lambari e
tilápia. As dificuldades mais apresentadas pelos produtores assistidos pelo SENAR são: Comercialização e
legalização ambiental; altos custos de produção; falta de compradores e de unidades de processamento em alguns
municípios; há relatos que as maiores indústrias de processamento não compram peixe nem dispondo de
qualidade e quantidade.
O SENAR, planejou e deverá promover um evento em Campo Grande, especialmente para os seus
técnicos, para tratar de uso de tecnologias e uso de peixes híbridos e espécies não autorizadas, ainda, em MS.
Pela falta de um setor de economia e estatística, aliado à fragilidade na Ater, há grande deficiência na
captação e transferência de informações assim como modelos de produção, mercado, custos de produção, entre
outros.

1.11 Pesquisa em Piscicultura no Estado
O diagnóstico na área de pesquisa está embasado por meio de entrevistas com especialistas da área.

1.11.1 Embrapa Agropecuária Oeste
O Laboratório de Piscicultura da Embrapa Agropecuária Oeste possui estrutura (como: sistema de
recirculação em aquicultura experimental com condições ambientais controladas) direcionada para os estudos de
nutrição de peixes no que se refere ao crescimento e saúde frente aos diversos regimes alimentares (rações).
No Brasil existem diversos fabricantes de rações para peixes. A criação de peixes possui o maior custo de
produção proveniente dessas, assim é evidente a necessidade de conhecer as implicações da falta de padronização
e detectar os indicadores de qualidade para garantir uma ração mais bem aproveitada pelos peixes e, com isso,
uma diminuição dos custos de produção e emissão de poluentes na água. Por isso, existe a importância de apontar
os indicadores de qualidade de ração para tilápias (espécie mais estudada, mais produzida e consumida entre os

peixes de água doce), com consequência para as outras espécies, baseado em dados obtidos in vivo e integrando
os aspectos físicos, químicos e biológicos.
A qualidade química está relacionada a composição nutricional bruta dos nutrientes e energia, sendo
resultado da formulação. A qualidade biológica é afetada diretamente pelas características químicas (formulação) e
físicas (processamento), pois está relacionada ao aproveitamento dos nutrientes pelos peixes. A técnica mais
comum de mensuração deste aproveitamento é denominada determinação do coeficiente de digestibilidade
aparente, com isso serão obtidos valores dos nutrientes digestíveis (como proteína digestível e fósforo digestível) e
disponíveis (como aminoácidos disponíveis). Nesse sentido, existe a preocupação de aumentar a produtividade das
criações de peixes no Mato Grosso do Sul, e isso só poderá ser obtido pela melhoria da qualidade das rações
comercializadas, pois 70 % dos custos de produção são atribuídos a ração. Assim, elaborou-se um projeto para
definição desses indicadores.
Com os resultados obtidos, salienta-se que os melhores indicadores para analisar a qualidade das rações
comerciais são o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta, e os valores digestíveis de proteína, aminoácidos,
energia e fósforo. Além disso, é necessária uma maior padronização da qualidade das rações dos fabricantes e
entre os fabricantes, garantindo o atendimento das informações contidas nos rótulos e das exigências da espécie.
Os indicadores de qualidade das rações deverão ser observados e considerados pelos produtores e
fabricantes para melhorar a produtividade da atividade e para priorizar a comercialização de rações com alto
aproveitamento de nutrientes para às tilápias na fase de engorda e pouco descarte de resíduos ao ambiente
(Projeto Fundect – chamada nº 10/2015 e CNPq – chamada Universal – MCTI/CNPq nº 01/2016). Há participação
também no projeto nacional BRS Aqua, financiado pelo BNDES. O projeto é composto de ações estruturantes e
inovação para o fortalecimento das cadeias produtivas da aquicultura no Brasil. De forma geral, ele contempla as
áreas de genética, nutrição e alimentação, manejo ambiental, sanidade, tecnologia do pescado, economia e
transferência de tecnologia. Diante da aptidão da Embrapa Agropecuária Oeste, trabalha-se com ações em
nutrição e alimentação para o desenvolvimento do plano alimentar de tilápias. Com ele serão geradas tabelas que
permitirão atualizações (genética e qualidade nutricional dos ingredientes atuais) de informações para o
balanceamento de rações para tilápias de acordo com as fases de criação.
Os dados disponíveis na literatura técnica sobre o aproveitamento real dos nutrientes e energia pelo peixe
(coeficientes de digestibilidade aparente) dos ingredientes das rações são baseados em trabalhos conduzidos com
faixas de tamanho variadas, sem padronização metodológica e sem atender toda as fases de criação. Além disso,
serão geradas recomendações que permitirão atualizações (genética atual) de informações para o balanceamento
de rações para tilápias de acordo com as fases de criação, considerando a temperatura da água. Adicionalmente,
conduziu-se experimentos para o aprimoramento do manejo em sistemas de recirculação (exercícios em peixes
pela indução de natação regulado pelo fluxo de água nos tanques - Projeto Fundect - DCR 2016) e sistemas
integrados (aquaponia). O uso de produtos naturais na piscicultura também vem sendo testado como forma de
aperfeiçoar as técnicas de manejo (anestésicos naturais, preventivos e tratamentos de doenças - Projeto Fundect
– chamada nº 10/2015).
Atualmente, os setores da aquicultura dessa região trabalham de forma isolada, fazendo com que alguns
desses estejam mais organizados do que os outros. No entanto, este cenário não favorece a cadeia como um todo.
Neste sentido, a transferência de tecnologias em todos os elos da cadeia rumo à integração dos mesmos é
fundamental para que a indústria da tilápia consiga se estabelecer no Estado e se sustentar ao longo do tempo.

Muitos viveiros foram escavados na Grande Dourados, porém a maioria não atende as condições mínimas para a
produção intensiva de peixes e, para uma atividade rentável, é necessário produzir de forma intensiva (escala
industrial). Os viveiros para esse fim, tem, em geral, dimensão de 2 mil a 5 mil m2, com formato retangular e
estruturas que permitem o abastecimento e drenagem total e individual de água, para o manejo adequado dos
animais.
Recentemente houve uma expectativa de investimento e estruturação da cadeia produtiva da tilápia na
região com a incorporação da aquicultura na Copasul, porém, infelizmente, o Projeto foi suspenso. A estratégia de
ação é trabalhar começando com a indústria e consumidores em direção ao piscicultor. Assim, a mudança de
cultura deve acontecer para que a tilapicultura seja vista como atividade agroindustrial. A Indústria deve
remunerar e estimular a produção de matéria prima de qualidade e contínua. E, para que estes objetivos sejam
alcançados é necessário a produção de matéria prima com a adoção de tecnologia, iniciativas de produção coletiva,
planejamento e gestão no campo, com o objetivo de:
- Esclarecer a importância da Indústria para os produtores para o aperfeiçoamento em planejamento e gestão.
- Trazer responsáveis técnicos (RT´s) de Indústrias e/ou Inspetores (governo) atuantes na Indústria do Pescado
de regiões mais estabelecidas para compartilhar experiências técnicas para o aperfeiçoamento em Inspeção,
processamento e qualidade do pescado.
- Demonstrar formas de comercialização, gestão e utilização de coprodutos.
- Oferecer capacitação para produtores e técnicos em planejamento e escalonamento da produção, custos de
produção, economia de recursos naturais, recursos humanos, linhas e mecanismos de financiamento, e formas de
comercialização. Além da formação de unidade modelo em gestão.
- Validar os sistemas de produção no MS. - Oferecer capacitação em tilapicultura.
- Oferecer aperfeiçoamento em técnicas de produção e biossegurança para a qualidade do pescado.
- Orientar quanto à regularização ambiental, sanitária e fiscal da tilapicultura.
- Levantar as preferências do consumidor no pescado de aquicultura.
- Divulgar os benefícios do consumo do pescado de aquicultura.
- Incentivar a formação e estabelecimento no Estado de técnicos especializados.
- Incentivar o aperfeiçoamento de produtores de alevinos de tilápia com qualidade genética, nutricional e sanitária
no Estado.
- Facilitar o acesso à insumos e equipamentos específicos no MS para a cadeia da aquicultura.
Os resultados esperados são:
- O estabelecimento da Indústria de pescado de aquicultura no MS.
- Definição de padrões sanitários e melhorias nas instalações e processos industriais.
- O aproveitamento máximo e agregação de valor do pescado de aquicultura.
- Organização da produção de tilápias.
- Definição de sistemas de produção adequados às diferentes regiões.
- Adoção de tecnologias e aumento da produção de tilápias no MS.
- Adoção de Boas Práticas de Manejo e Fabricação para aumentar a qualidade do pescado e segurança de
manipuladores e consumidores.
- Aumento de estabelecimentos regularizados.

- Direcionamento da produção pescado de aquicultura de acordo com as exigências do consumidor.
- Aumento do consumo do pescado de aquicultura.
- Absorção dos técnicos formados no MS, valorização do serviço prestado privado e a diminuição da dependência
do Estado.
- Estabelecimento de produtores de alevinos de tilápia com qualidade genética, nutricional e sanitária no Estado.
- Aumento da disponibilidade de insumos e equipamentos específicos no MS para a cadeia da aquicultura.
Com isso, espera-se que a Indústria da tilápia se estabeleça e se mantenha no MS de forma organizada e
integrada, tornando-se de fato uma atividade agroindustrial, com escala para atender grandes e exigentes
mercados.

1.11.2 Embrapa Pantanal
Os seguintes documentos foram produzidos:
-Diagnóstico das Pisciculturas do Subprograma Peixe Vida em Mato Grosso do Sul-2005.
-Boas Práticas de Manejo (BPMs) para a Produção de Peixes em Tanques-redes-2003.
-Diagnóstico da Piscicultura na Bacia do Alto Taquari – MS- 2003
-Influência do Clima, Fenômenos e Mudanças Climáticas no Manejo da

Piscicultura- 2016.

-Pesca e Piscicultura no Pantanal – 2010 – 500 perguntas, 500 respostas.
-Situação da Piscicultura Sul mato-grossense e suas Perspectivas no Pantanal-2003.
O Estado precisa de um plano B para a produção, caso por qualquer problema não previsto a produção de
tilápia sofra qualquer revés, necessita-se de um plano B para os produtores colocarem em seus tanques e gaiolas.
Sugere-se o cultivo do Pacu, que pode ter um programa de melhoramento genético associado, garantindo grandes
ganhos de crescimento acumulado ao longo das gerações. Os peixes híbridos não podem apresentar esse
diferencial, apesar que antes dos resultados práticos do melhoramento genético do pacu aparecerem os híbridos
podem ser maiores e mais rústicos.
No caso do Pantanal a produção de pacus em tanque rede pode ser uma boa opção, mas nesse caso seria
obrigatória a realização de um zoneamento aquícola para dimensionar a área de potencial cultivo e a logística de
produção e escoamento, para somente depois recomendar se for economicamente e ambientalmente viável essa
opção.
O pensamento deve ser de cadeia e foco no mercado consumidor desde o começo. O pacu seria a
prioridade, mas é claro que outras espécies nativas podem ser incluídas, mas um foco em larga escala de surubins
como pintado e cachara devem ser precedidas de análise mais rigorosa ainda do ponto de vista de política pública
de incentivo à produção de híbridos. Outras espécies adicionais como ornamentais, jaú e curimbatá, por exemplo,
precisam de mais atenção e tempo de padronização de cultivo em uma escala maior que a existente, digo além de
questões zootécnicas, questões de mercado e logística.
Recomenda-se essa opção prioritária do pacu como nativo, pois esse foco foi derivado de ampla discussão
do tema ¨piscicultura de nativos no MS¨ realizada em 2014 entre Embrapas e Academia.

1.12 Órgãos Afetos à Piscicultura
- Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL
- Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul – IAGRO
- Agência Nacional de Águas – ANA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2.1 Aspecto Ambiental
A melhor forma de evitar impactos irreversíveis ao meio ambiente é a prevenção a ações de risco em
relação à ictiofauna. A frequência natural de ocorrência de populações de espécies nativas de peixes em Mato
Grosso do Sul, pode ser assegurada pelo cumprimento da atual legislação, incluindo nela reformas necessárias, e
por instrumentos de administração da pesca. Neste aspecto, a piscicultura pode colaborar na redução da pressão
sobre a captura de espécies nativas, bem como propiciar a necessária consolidação da legislação ambiental e
tornar a atividade, além de geradora de emprego e renda, um elemento de apoio à preservação ambiental em
nosso Estado.
2.2 Qualidade dos Alimentos
O peixe poderá melhorar substancialmente o nível de alimentação de todas as camadas da população.
Trata-se de alimento com proteína de elevado teor biológico, leve, boa digestibilidade e muito apreciado na
culinária. Os preços praticados pelo mercado ainda são elevados, principalmente por insuficiência na oferta, mas
através da piscicultura, determinadas espécies poderão, futuramente, apresentar preços tão competitivos quando
os do frango ou suíno.
O peixe inclui-se na nova demanda de consumo do próximo milênio por “alimentos limpos” e saudáveis.
2.3 Mercado
O peixe é um produto de mercado ainda restrito, mas com futuro promissor. Cada espécie apresenta hoje
seu mercado específico, destinados a tipos diferentes de consumo, por processos culturais e de tradição brasileira.
Mas, há tendências a modificações nessas demandas por conta da oferta de produtos diferenciados. Assim, o
curimbatá é um peixe de baixo preço e muito popular e no extremo oposto tem-se o pintado com um preço
elevado. As possibilidades de ampliação da oferta, de peixes “in natura” e de diferentes tipos de produtos
processados, estabelecem uma perspectiva muito favorável à atividade de piscicultura. Nos últimos anos, na linha
de crescimento em nível nacional e excepcional, destaca-se a produção de tilápias, pela grande aceitação do
mercado e ciclo muito rápido em relação aos peixes nativos. Há que se observar que, em Mato Grosso do Sul,
somente é admitido o cultivo da tilápias na bacia do Rio Paraná.

2.4 Fatores Favoráveis
Condições climáticas caracterizadas por muita insolação e temperaturas
peixes.

adequadas ao crescimento dos

Riqueza em água com muitos rios em duas grandes bacias hidrográficas, a

do Rio Paraguai e a do Rio

Paraná onde há um fantástico banco genético de espécies nativas. Além disso, massa de água antrópica,
constituída pelos lagos resultantes das hidroelétricas da Bacia Hidrográfica do Paraná, que são áreas propícias à
piscicultura e onde já se iniciou sua utilização, de forma produtiva.
Bom domínio em tecnologias para a produção de alevinos de espécies nativas puras, especialmente de
redondos, e também, de tecnologias para recria e engorda de espécies não nativas, especialmente tilápia, em
tanques rede ou escavados.
Grande produção de grãos e subprodutos para o fabrico de rações e insumos básicos.
2.5 Emprego, Renda e Estimulo ao Turismo
Estatísticas oficiais demonstram que o volume de pescado retirado dos rios em Mato Grosso do Sul é
relativamente pequeno, com menos de 700 toneladas anuais. Estima-se que esta produção poderia ser obtida com
cerca de apenas 200 ha de tanques escavados ou 7.000 metros cúbicos de tanques rede tecnicamente bem
conduzidos. Este potencial demonstra a grande capacidade que a atividade tem para gerar renda e empregos.
2.6 Política Social
A piscicultura, além de se constituir potencialmente em importante atividade econômica, reveste-se de
fortes características desejáveis sob o aspecto social, seja como alternativa de diversificação da produção para
agricultura familiar ou como instrumento de políticas de segurança alimentar, com a presença deste alimento, de
alto valor nutricional, na merenda escolar, nas creches, hospitais e outros.
2.7 Políticas Públicas
A inclusão de produtores, especialmente dos pequenos, no sistema produtivo de peixes e a reorganização
da cadeia produtiva da piscicultura no Estado, terão atenção especial da administração pública estadual e federal,
que ofertarão serviços essenciais para o sucesso dos empreendimentos aquícolas. Desta forma, os produtores,
terão apoio dos serviços de Defesa e Inspeção Sanitária Animal que propiciarão o acompanhamento da produção e
da industrialização de peixes de maneira saudável e segura; do serviço de licenciamento ambiental, que tem um
importante papel na preservação do meio ambiente por regular a exploração dos recursos naturais evitando danos
ou minimizando-os durante a exploração da atividade produtiva.
Outra importante interveniência da administração pública na atividade aquícola serão os projetos de
fomento, assistência técnica e extensão rural; pesquisa e concessão de incentivos fiscais, pela isenção ou redução
de carga tributária aos produtores que se dispuserem a produzir peixes dentro de condições sustentáveis;
priorização de crédito em condições especiais para atividade.
2.8 Diretrizes
A administração pública pretende se utilizar-se da metodologia de arranjos produtivos locais, que pelo
aproveitamento das sinergias geradas por suas interações, fortalece suas chances de sobrevivência e crescimento.
Com essa metodologia de atuação conjunta entre os vários atores da cadeia produtiva buscando formas de
organizarem suas demandas em um único planejamento e formas possíveis de soluções, aumentam muito as
vantagens competitivas ao setor, de forma duradoura.

Assim, especialmente quanto aos serviços de fomento da atividade, espera-se que os produtores de peixes
estejam organizados em arranjos que incluem empresas produtoras de bens e serviços, fornecedoras de
equipamentos e outros insumos, cooperativas, associações, geração e difusão de tecnologias aplicadas, pesquisa e
desenvolvimento e tantos outros que apresentam vínculos com a produção, interação, cooperação e aprendizagem,
criando ambientes favoráveis, inclusive, para futura internacionalização da cadeia produtiva.
Nos demais serviços governamentais há o desejo de que na administração pública, no âmbito de suas
competências, os órgãos simplifiquem e desburocratizem as normas e procedimentos a serem utilizados pelos
piscicultores, sem perda da qualidade e eficiência nos seus objetivos.
Quanto às espécies a serem recomendadas pelo subprograma, deverão ser consideradas pelos seus
executores, públicos ou privados, as restrições de ordem ambiental, a disponibilidade de tecnologias viáveis para
cada espécie, o mercado, o custo benefício de cultivo de cada espécie e o arranjo produtivo construído.
2.9 Objetivo Geral
Promover o fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, de forma
ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.
2.10 Objetivos Específicos
- Fortalecer as instituições públicas em suas áreas de trabalho;
- Promover a qualificação dos recursos humanos envolvidos na atividade, desde técnicos de ATER, produtores e
profissionais da indústria e do comercio;
- Promover a organização dos produtores e da produção utilizando-se do Associativismo e Cooperativismo;
- Adequar a carga tributária sobre o produto, para dar maior competitividade ao peixe sul-mato-grossense frente a
outras unidades da Federação;
- Atrair recursos públicos e privados para investimentos em Unidades de Processamento de Peixes e bioinsumos;
- Promover o adensamento da cadeia produtiva, mediante a inserção de piscicultores na cadeia de fornecimento
das indústrias e estimular a diversificação de mercados, especialmente o externo;
- Apoiar a viabilização de crédito e recursos financeiros para o setor;
- Premiar a eficiência e eficácia do piscicultor de Mato Grosso do Sul, com a concessão de incentivos financeiros;
- Apoiar as pesquisas aplicadas em tecnologias de criação de peixes nativos e exóticos, nas áreas de manejo,
especialmente nutricional;
- Apoiar pesquisas direcionadas ao melhoramento genético das espécies nativas do Estado;
- Resgatar áreas de piscicultura desativadas ou sem comercialização;
- Definir polos de produção de peixes nativos e exóticos;
- Adequar a legislação ambiental ao atual estágio de desenvolvimento da

aquicultura no Estado

- Executar e apoiar projetos de fomento, assistência técnica e extensão rural, através das instituições públicas e
privadas.
- Estimular o consumo de pescados e inseri-los nos hábitos alimentares da população
- Executar e apoiar projetos de Inspeção e Defesa Sanitária Animal;
2.11 Metas
São metas deste Plano:
- Atingir, por intermédio de Projetos específicos de cada área de atuação, o volume de produção de 55.000
toneladas de peixes, no estado de Mato Grosso do Sul, até final de 2022, sendo:
a) 2021: 36.4000
b) 2022: 55.000
- Aumentar, por intermédio de projetos de incentivo a captação de novas industrias e apoio as industrias atuais, a
capacidade de processamento de pescado no estado para 62 mil toneladas/ano até o final de 2022, sendo:
a) 2021: 36.700
b) 2022: 62.000
- Aumentar a utilização da capacidade instalada da indústria local de 58% para 80%, até o final de 2022;
a) 2021: 70%
b) 2022: 80%
- Duplicar o processamento atual de peixes no Estado até o final de 2022;
a) 2021:35.000
b) 2022: 49.600
- Reposicionar-se no ranking nacional de produção de peixes no país, de modo a figurar entre os cinco maiores
produtores, até o final de 2022;
- Elevar os níveis de exportação de peixes nos seguintes patamares:
2021: 2200 toneladas
2022: 3000 toneladas
2.12 Área de Abrangência
Todo Estado de Mato Grosso do Sul

2.13 Vigência
As ações deste subprograma terão duração até 2022.
2.14 Público Beneficiário

Serão beneficiários, todos os produtores rurais, prioritariamente os agricultores familiares que se
disponham a produzir peixes de forma sustentável, organizada e programada para atender as demandas de
mercado.
Para usufruir dos benefícios tributários, de fomento e assistência técnica; de conhecimentos dos serviços
de licenciamento ambiental, defesa e inspeção sanitária, além de outras, deste subprograma, os produtores
deverão estar cadastrados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura
Familiar - SEMAGRO ou suas vinculadas e parceiras, naquilo que lhes couber, na forma legal e divulgada, através
de Projetos específicos.
2.15 Governança
A Governança deste plano, seus programas e projetos, será executada através das Secretarias de Estados de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO e da Fazenda – SEFAZ;
da Câmara Setorial Consultiva da Piscicultura de Mato Grosso do Sul, e do Conselho Estadual de Política Agrícola e
Agrária – CEPA.

3. MECANISMOS DE FORTALECIMENTO
3.1 Incentivo Tributário e Financeiro (“Peixe Vida”)
3.1.1. Justificativas
O Estado de Mato Grosso do Sul apresenta várias condições que favorecem o desenvolvimento da
piscicultura principalmente sob os seguintes aspectos:


Recursos ambientais;



Espécies nativas geneticamente puras;



Grande produção de grãos e calcário;



Domínio de tecnologias de produção de espécies nativas e não nativas;



Grandes áreas de agua antrópica, já delimitadas nos lagos das hidroelétricas da bacia do Rio Paraná;



mercado promissor;



Excelente alternativa para diversificação da produção, especialmente, para o pequeno produtor.

3.1.2 Objetivo Geral
Promover o fortalecimento da aquicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, estimulando os produtores à
exploração do cultivo de peixes de forma sustentável.
3.1.3 Abrangência
Todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
3.1.4 Assistência Técnica
Os beneficiários deste Projeto deverão dispor de assistência técnica

pública ou privada, que deverá ser

executada por profissionais habilitados em número compatível com o tamanho da atividade, e devidamente
credenciados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar – SEMAGRO.

3.1.5 Cadastramento de Piscicultores e Credenciamento de Indústrias
O cadastramento de piscicultores será realizado pelo responsável técnico credenciado, utilizando-se de
formulários apropriados disponibilizados no site da SEMAGRO, condicionado ao cumprimento de normas
administrativas estabelecidas por esta Secretaria de Estado e normas fiscais fixadas pela Secretaria de Estado de
Fazenda.
O credenciamento de indústrias de abate e processamento de peixes será realizado pela SEMAGRO,
condicionado ao cumprimento das condições e exigências impostas pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou
Municipal; ao cumprimento de normas fiscais estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ e ao
compromisso de pagar ao piscicultor o valor de eventual incentivo financeiro, na forma estabelecida por
instrumento legal.
3.1.6 Pré-requisitos para Participação de Produtores e Indústrias no Projeto.
Os beneficiários deste Projeto:
- Deverão estar com as obrigações fiscais e tributárias regularizadas perante os órgãos responsáveis;
- Cumprir a legislação trabalhista e as funções sociais;
- Atender todas as legislações relativas à preservação ambiental e sanitária;
- Adotar níveis tecnológicos compatíveis com as normas legais.
3.1.7 Justificativas para Reformulação do Subprograma “Peixe Vida”
A proposta acima, coloca Mato Grosso do Sul em condições semelhantes de competividade com outros
estados brasileiros, produtores de peixes, que estão desonerados do imposto de circulação de mercadorias – ICMS.
Assim, estaríamos facilitando a saída da produção, eventualmente, não industrializada aqui, para comercialização
em locais com maior potencial de consumo. Por outro lado, nas operações internas incentivaríamos os produtores
a venderem sua produção para as indústrias locais, oferecendo incentivo financeiro com a devolução de até 67%
do valor resultante da aplicação de 5% de alíquota sobre o valor total da comercialização.
A limitação no volume de peixes exóticos, a serem beneficiados pelo incentivo nas operações internas,
deve-se ao fato de que a maioria dos grandes produtores, especialmente de tilápias, trabalham em condição
verticalizada, recebendo incentivos na industrialização de sua matéria prima, que por sua vez, vai dar entrada na
indústria, de forma diferida. Também, considerando que o porte médio dos empreendimentos aquícolas, dos
pequenos e médios produtores do nosso Estado, lhes permite uma produção estimada entre 30 e 40 toneladas de
peixes por ano, eles estariam sendo beneficiados em praticamente 100% de sua produção.
Outros, eventuais, grandes produtores de tilápias, dificilmente conseguiriam, hoje, fazer a comercialização
internamente considerando que as grandes indústrias estão em sistema verticalizado com tendências reais de
produzir toda sua matéria prima. Assim, eles seriam desonerados do imposto na comercialização interestadual ou
para exportação.
Por outro lado, com o incentivo financeiro na produção total de peixes nativos, nas operações internas,
estaríamos valorizando a exploração sustentável de nossas espécies, sem causar grande impactos econômicos ao
tesouro estadual, por motivo deste segmento de produção representar, atualmente, menos de 30% de todo

volume de peixes cultivados em Mato Grosso do Sul, com tendências de reduzir acentuadamente este percentual
nos próximos anos.
Lembramos também que estimativas da AGRAER, são de que existe, especialmente na região sul,
aproximadamente 800ha de tanques escavados desativados ou sem exploração comercial e, acreditamos, que
incentivos financeiros aliados a um bom Programa de Fomento e Assistência Técnica, poderíamos revitalizar estas
áreas produtivas, melhorando a qualidade de vida dos produtores e oferecendo matéria prima para mais de uma
dezena de pequenas indústrias instaladas no Estado.
3.1.8 Proposta de Reformulação do Incentivo Fiscal do “Peixe Vida”
3.1.8.1 Alevinos
Em vigor: operações internas com alíquota zero e interestadual com alíquota de 12% e com redução de base de
cálculo em 60%.
Proposta: Alíquota zero de ICMS nas operações internas e interestaduais para os produtores rurais e para qualquer
contribuinte do ICMS.
3.1.8.2 Peixe para Abate
Em vigor: Alíquota de 12% nas operações interestaduais com crédito outorgado de 50% para produtores inscritos
no Peixe Vida.
Alíquota de 7% nas operações internas com 50% de incentivo financeiro aos produtores cadastrados no
Peixe Vida, quando comercializados com Frigoríficos credenciados no PROAPE.
Proposta: Nas operações Interestaduais, alíquota zero de ICMS, para operações realizadas pelos produtores rurais,
em 100% da produção de peixes nativos e exóticos.
Nas operações internas, alíquota de 5% de ICMS com diferimento, sendo que os produtores rurais
cadastrados no Peixe Vida, poderão receber até 67% do volume gerado em ICMS, de incentivo financeiro, na
comercialização com Estabelecimentos Abatedores credenciados, nas seguintes condições:
- Sobre toda produção de peixes nativos;
- Em até 35 toneladas/ano, de peixes exóticos*;
* Por um período de 2 anos, os produtores rurais cadastrados no Subprograma Peixe Vida poderão receber até
50% do valor do ICMS, de incentivo financeiro, acima do limite de 35 toneladas/ano de peixes exóticos.
3.1.9 Definições na Legislação
Faz-se necessário alterar a legislação para deixar mais claro que o benefício ao piscicultor no Subprograma
“Peixe Vida” se aplica ao peixe utilizado como matéria-prima à indústria, dado que a definição atual de “peixe
fresco” causa dúvidas de interpretação.
3.1.10 Coordenação do Projeto
A coordenação deste projeto será executada pela SEMAGRO, sendo que o piscicultor cadastrado no Peixe
Vida, quando do recebimento do incentivo financeiro ou fiscal, deverá depositar em conta específica da IAGRO,

10% (dez por cento) deste valor, para apoio à coordenação, manutenção do Projeto e reserva financeira para
ações de Defesa Sanitária Animal – REFASA.
3.2 – Ações de mercado
- Implantar pontos de venda de peixe em feiras de produtores rurais, para popularizar o consumo;
- Realizar eventos de divulgação das ações do programa a fim de promover o consumo de peixe e dar visibilidade
às políticas públicas do setor.
- Executar estudos para de identificar oportunidades de abertura de novos mercados consumidores;
3.3 – Ações de Capacitação
- Elaborar e executar projetos de capacitação e ações visando a ampliação da venda de peixe, com feiras locais e
regionais;
- Qualificar piscicultores e pescadores artesanais através de cursos da AGRAER;
3.4 – Ações de Incentivo ao associativismo e cooperativismo
- Apoiar as agroindústrias cooperativas de pescado;
- Fortalecer a organização política e social para o desenvolvimento econômico das comunidades tradicionais de
pescadores artesanais;

3.5 MS Empreendedor
Os seguintes benefícios fiscais serão concedidos às indústrias da cadeia produtiva da piscicultura, como
forma de fomento ao aumento da atividade industrial:


Manutenção da política de concessão de benefícios fiscais já concedidos às indústrias (MS Empreendedor), por

Termo de Acordo, mediante compromisso de obrigações recíprocas.


Necessidade de que haja igualdade na concessão dos incentivos no caso de frigoríficos de peixes e fábricas de

rações, independentemente do tamanho do projeto, quando o produto industrializado for o mesmo (exemplo: filé
de tilápia).
3.6 Recursos do FADEFE
Utilizar recursos públicos do FADEFE com o intuito de fomentar a cadeia produtiva, notadamente:
- Utilização dos recursos do FADEFE para, por meio de convênios entre o Estado e Prefeituras, implantação de
entrepostos de pescados em municípios que cumprem requisitos mínimos para produção de peixe;
- Utilização dos recursos do FADEFE para realização de obras de pavimentação de trechos de acesso a frigoríficos
de peixe e fábricas de ração para peixes, notadamente os de pequeno e médio porte.
3. 7 Fontes de Financiamento
Os produtores rurais e indústrias podem contar com financiamento do FCO, considerando que esta é uma
cadeia produtiva prioritária para o desenvolvimento do Estado.
3.8 Matriz Energética
Pretende-se mapear os futuros investimentos na cadeia produtiva e realizar interlocução com as
respectivas distribuidoras de energia responsáveis pelas áreas dos empreendimentos, para que seja possível

prever as obras de infraestrutura necessárias para que os empreendimentos possam usufruir de uma matriz
energética suficiente e estável.
3.9 Medidas a Serem Tomadas na Área Ambiental
-

Divulgação/Educação

ambiental

quanto

a

existência

das

faixas

de

dispensa

de

licenciamento

e

obrigação/responsabilidade no cumprimento das regras.
- Alterar nomenclatura “tanques escavados/alvenaria ou similar” que deverá descomplicar para o caso de
utilização de caixas d’água e outros recipientes.
- Trabalho junto ao IBAMA para atualização da Portaria 195/98 (inclusão do Pangacius por exemplo).
3.10 Atuação da IAGRO
3.10.1 – Defesa Sanitária Animal
3.10.1.1 – JUSTIFICATIVA
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO tem por finalidade promover, manter e
recuperar a saúde animal e vegetal e a qualidade de seus produtos e subprodutos, por meio da defesa sanitária,
do controle, da fiscalização e da inspeção dos produtos e subprodutos de origem agropecuária, da fiscalização dos
insumos agropecuários e das atividades de biossegurança, para assegurar a saúde humana.
O Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos, “Aqüicultura com Sanidade” tem por finalidade
garantir a sustentabilidade dos sistemas de produção de animais aquáticos e a sanidade da matéria-prima obtida a
partir dos cultivos nacionais.
A norma foi elaborada para assegurar a prevenção, o controle e a erradicação de doenças nos sistemas de
produção de animais aquáticos, contribuir para o aumento da produtividade e, conseqüentemente, da oferta de
pescado para o abastecimento do mercado interno e externo.
A Rede Nacional de Laboratórios da Pesca e Aqüicultura dará todo o suporte laboratorial necessário para o
diagnóstico oficial de doenças de peixes de produção, incluindo espécies nativas, peixes ornamentais, moluscos,
quelônios, répteis, anfíbios e crustáceos.
O Programa também dispõe sobre as regras higiênico-sanitárias que devem ser adotadas durante a
despesca para que se minimize o prejuízo econômico advindo do rechaço na indústria por contaminação ou má
conservação do pescado. Desta forma, a “Aqüicultura com Sanidade” servirá ainda como ferramenta de saúde
pública para fortalecer os mecanismos de garantia de inocuidade do pescado.
A norma servirá como base para a estruturação dos serviços de defesa sanitária de animais aquáticos que
promovem nos estados a política pública em sanidade, melhor conexão entre os médicos veteri- nários que atuam
à frente das unidades locais da IAGRO e o Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos.
Consequentemente, melhorando a produtividade e eficiência dos serviços desses médicos vete- rinários
nas unidades locais e levando ao conhecimento dos produtores a importância do Sistema de Defesa Sanitária em
animais aquáticos e seus diferenciais, colheita de amostras de animais suspeitos, formas de prevenção de
doenças, geração de informações para o apoio nas ações de trânsito dos produtos e subprodutos gerados pela
cadeia produtiva da aquicultura e por fim, estabelecendo o fortalecimento da relação entre a atividade de Defesa
Sanitária e os piscicultores.

Construindo assim, uma sólida parceria entre entidades envolvidas na cadeia produtiva dos animais
aquáticos e de um modo geral, melhorando o conhecimento dos produtores sobre o Programa Estadual de
Sanidade dos animais aquáticos o qual é relativamente recente e vem sendo desenvolvido pela IAGRO de forma
gradativa.
3.10.1.2 - OBJETIVO GERAL
Salvaguardar a Sanidade dos Animais Aquáticos no estado do Mato Grosso do Sul.
3.10.1.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Manter os serviços veterinários eficazes, organizados, com adequado conhecimento da situação sanitária e o
dispositivo legal regulamentado para a proteção da saúde animal



Estabelecer conexão entre os médicos veterinários que atuam à frente das unidades locais, sobre a importância do
Programa Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos de cultivo e seus diferenciais, colheita de amostras de
animais suspeitos, formas de prevenção de doenças.



Capacitar os Fiscais Estaduais Agropecuários para garantir a sustentabilidade do Sistema de Defesa Sanitária dos
animais aquáticos bem como ao atendimento a notificação de enfermidades.
3.10.1.4 - ABRANGÊNCIA
Todo do Estado do Mato Grosso do Sul
3.10.1.5 - ESTRATÉGIA
Por meio de divulgação das Normas e Procedimentos estabelecidos ao Programa de Sanidade dos Animais
Aquáticos, capacitação técnica dos servidores da IAGRO, ampliação do número de vigilâncias em propriedades de
pisciculturas.
O Programa de Sanidade dos Animais Aquáticos está regulamentado através da Portaria IAGRO Nº 3.588,
de 10 de janeiro de 2018 e considerando o preconizado, algumas normas devem ser seguidas para que possamos
salvaguardar o Sistema de Defesa Sanitária dos Animais Aquáticos.
- NORMAS E PROCEDIMENTOS
Cadastro do Estabelecimento no Sistema e- Saniagro: Realizado pela IAGRO, quando da solicitação do
produtor devidamente registrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP. Para A obtenção do RGP o aqui
cultor interessado, pessoa física ou jurídica, deve requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
através do Sistema Informatizado do Registro Geral das Atividades Pesqueiras (SisRGP).

O RGP é composto de duas etapas: Na primeira, o interessado deve encaminhar o formulário de
requerimento

de

Registro

de

Aqui

cultor,

devidamente

preenchido

https://sisrgp.dataprev.gov.br/rgp/web/index.php/registro_aquicultor_solicitar/registroAquicultor)

no
e

link
aguardar

análise do MAPA; Na segunda etapa ocorre a emissão do Registro de Aquicultor e o respectivo certificado. Se o
interessado apresentar nessa primeira etapa, no respectivo formulário, a informação de que já dispõe de licença
ambiental (ou documento de dispensa) ou que protocolizou no órgão ambiental o requerimento de licenciamento
da atividade (informando o número de protocolo), a validade deste registro terá prazo indeterminado. Caso não
apresente essa informação ou esse documento, o prazo de validade será de 01 ano a contar da data de emissão
do Certificado de Registro de Aquicultor. Também cabe informar que, ao gerar o Registro, o Sisrgp envia para o e-

mail do interessado um código que deverá ser utilizado para passar à segunda e conclusiva etapa da Licença de
Aquicultor, a qual será deferida somente se o interessado apresentar a Licença Ambiental para a Aquicultura.
Posteriormente será realizado o preenchimento dos dados cadastrais no Sistema e-Saniagro, os quais
serão atualizados anualmente e após o cadastramento o produtor estará apto a emissão de documentos pela
IAGRO
Vigilância Sanitária: Visita técnica à propriedade onde serão verificadas as condições de criação, origem e
destino da água, espécies cultivadas, instalações, obtenção das coordenadas geográficas e demais informações
necessárias para o cadastramento do produtor. Importante salientar que a qualquer momento a IAGRO pode
realizar fiscalização na propriedade.
Notificação do Sistema de Vigilância Oficial: No caso de mortalidade ou doenças de notificação obrigatória.
A IAGRO realizará o atendimento quando da notificação do produtor ou de terceiros, por meio de coleta de
amostras para envio ao laboratório.
Movimentação dos animais somente com emissão de documento obrigatório: Outra ação realizada pela
IAGRO, a qual é de suma importância é a emissão da Guia de Trânsito Animal- GTA, documento necessário para
controle de saldo (entradas, saídas e mortalidades) dos animais aquáticos.
- CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Previsão de realização de um curso por ano para os anos de 2021 e 2022, para a capacitação dos Fiscais
Estaduais Agropecuários em atendimento a ocorrências de doenças em animais aquáticos, visto que até o
momento a IAGRO não possui técnicos capacitados
a) Recurso Federal
Está previsto para o ano de 2020, a capacitação de 79 Fiscais Estaduais Agropecuários, que fazem parte da
Defesa Sanitária Animal por meio do convênio IAGRO/MAPA (fonte federal).
O Curso será teórico sobre as principais enfermidades do Programa Estadual de Sanidade de Animais
Aquáticos de Cultivo, manejo e legislação e curso prático para coleta de amostras para diagnóstico de doenças.
b) Recurso Estadual
- Reunião técnica junto a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, no município de
Curitiba-PR. Com intuito de analisarmos o desenvolvimento do programa de sanidade em animais aquáticos no
Paraná, tendo em vista que o Estado é o maior produtor de tilápia do Brasil.
Além de realização de visitas técnicas às propriedades de referência em produção de animais aquáticos do
Estado do Paraná.
- Participação em Congresso em Animais Aquáticos
Work Shop de Sanidade em Piscicultura realizado na Universidade Estadual do Estado de São PauloUNESP/Jaboticabal.

- AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS EM PROPRIEDADES DE PISCICULTURAS
Previsão de realização de 500 (quinhentas) vigilâncias sanitárias por ano para os anos de 2021 e 2022.
3.10.1.6 – METAS:
A) Capacitar 92 Fiscais Estaduais Agropecuários, médicos veterinários.

B) Realizar uma reunião técnica no Estado do Paraná
C) Cadastramento de novas pisciculturas e recadastramento caso necessário
D) Vigilância Sanitária (500 vigilâncias sanitárias por ano)
3.10.1.7 – RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS
– Curso de capacitação Recurso Federal: R$ 31,860,00
– Reunião Técnica no Estado do Paraná, Curso de Capacitação e Ações de Vigilância Sanitária Recurso
Estadual:
- Reunião Técnica ADAPAR- PR ano de 2021
Previsão de custo
Quantidade

Valor unitário R$

Valor Total R$

Quantidade de servidores

02

COMBUSTÍVEL

300 litros

R$ 4,00

R$ 1.200,00

11,25

R$ 170,00

R$ 3, 825,00

Gasolina
DIÁRIAS
CUSTO TOTAL

R$ 5,055,00

- Work Shop de Sanidade em Piscicultura realizado na Universidade Estadual do
Estado de São Paulo- UNESP/Jaboticabal meta para o ano de 2021.

Previsão de custo
Quantidade

Valor unitário R$

Valor Total R$

Quantidade de servidores

13

Inscrição

13

500,00

6500,00

COMBUSTÍVEL

200 litros

R$ 800,00

R$ 3200,00

58,5

R$ 170,00

R$ 9,945,00

Gasolina
DIÁRIAS
CUSTO TOTAL

R$ 19,645,00

- Work Shop de Sanidade em Piscicultura realizado na Universidade Estadual do
Estado de São Paulo- UNESP/Jaboticabal meta para o ano de 2022
Previsão de custo
Quantidade

Valor unitário R$ Valor Total R$

QUANTIDADE DE SERVIDORES

13

INSCRIÇÃO

13

500,00

6500,00

COMBUSTÍVEL

200 litros

R$ 800,00

R$ 3200,00

58,5

R$ 170,00

R$ 9,945,00

Gasolina
DIÁRIAS
CUSTO TOTAL

R$ 19,645,00
- Ampliação das Vigilâncias Sanitárias: 500 vigilâncias/ano meta para 2021

Previsão de custo
Quantidade

Valor

Valor Total R$

unitário
R$
VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS

500

DIÁRIAS

30

100,00

R$ 3,000,00

COMBUSTÍVEL

10 litros/vigilância

R$ 4,00

R$ 20,000,00

Gasolina
CUSTO TOTAL

R$ 23,000,00
- Ampliação das Vigilâncias Sanitárias: 500 vigilâncias/ano meta para 2022
Previsão de custo
Quantidade

Valor

Valor Total R$

unitário
R$
VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS

500

DIÁRIAS

30

100,00

R$ 3,000,00

COMBUSTÍVEL

10 litros/vigilância

R$ 4,00

R$ 20,000,00

Gasolina
CUSTO TOTAL

3.10.2 Inspeção de Produtos de Origem Animal

R$ 23,000,00

3.10.2.1 – JUSTIFICATIVA
A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO tem por finalidade promover, manter e
recuperar a saúde animal e vegetal e a qualidade de seus produtos e subprodutos, por meio da defesa sanitária,
do controle, da fiscalização e da inspeção dos produtos e subprodutos de origem agropecuária, da fiscalização dos
insumos agropecuários e das atividades de biossegurança, para assegurar a saúde humana.
O Serviço de Inspeção Estadual - SIE tem por finalidade garantir a qualidade e inocuidade dos produtos de
origem animal, oferecendo desta maneira produtos que não tragam problemas à saúde da população.
Juntamente com o Serviço de Defesa da IAGRO que elabora as regras higiênico-sanitárias que devem ser
adotadas durante a despesca para que se minimize o prejuízo econômico advindo do rechaço na indústria por
contaminação ou má conservação do pescado. Desta forma, a “Aquicultura com Sanidade” servirá ainda como
ferramenta de saúde pública para fortalecer os mecanismos de garantia de inocuidade do pescado.
A DIPOA tem como objetivo principal o atendimento às novas indústrias de pescados que em decorrência
da maior produtividade do setor de pescados, virão a se instalar em Mato Grosso do Sul, para realizar o
processamento dos animais, para oferecer à população, alimentos de qualidade.
3.10.2.2 - OBJETIVO GERAL
Atendimento a todas as indústrias de pescados instaladas ou que irão abrir no estado do Mato Grosso do
Sul em face da maior produtividade de pescados decorrente do incentivo estadual para melhoria no processo de
criação.
3.10.2.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar o treinamento de todos os Médicos Veterinários FEAS, regionalizados da inspeção, para atendimento

às indústrias de pescados.


Aquisição de vestimentas especificas para indústrias e materiais para verificação dos parâmetros de qualidade

do pescado.
3.10.2.4 - ABRANGÊNCIA
Todo do Estado do Mato Grosso do Sul
3.10.2.5- ESTRATÉGIA
Por meio de divulgação das Normas e Procedimentos para atendimento às indústrias de pescados e
capacitação técnica dos servidores da IAGRO.
O Serviço de Inspeção Estadual está regulamentada pela Lei Estadual 4820 de 10 de março de 2016,
Decreto Estadual 14.756 de 12 de junho de 2017 e pela Portaria IAGRO 3571 de 14 de junho de 2017, legislação
essa que deverá ser passada aos Técnicos da IAGRO para o correto atendimento às indústrias.

- CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Previsão de um treinamento específico em estabelecimentos de pescados no ano de 2020, com a finalidade
de capacitação dos Fiscais Estaduais Agropecuários, para que esses possam estar capacitados para o atendimento
às indústrias.
3.10.2.6 – METAS:
a)

Treinar 22 Fiscais Estaduais Agropecuários, médicos veterinários.

b)

Aquisição de Roupas Brancas (Calça, Jaleco e Botas) para os FEAS

c)

Aquisição de Termômetros para verificação de Qualidade

3.10.2.7. – RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS:
– Treinamento dos FEAS regionalizados em indústria de pescados localizada no município de Angélica:
- Treinamento em indústria de Pescados

Previsão de custo
Quantidade

Valor unitário R$

Valor Total R$

Quantidade de servidores

22

COMBUSTÍVEL

660 litros

R$ 4,00

R$ 2.640,00

99

R$ 100,00

R$ 9,900,00

Gasolina
DIÁRIAS
CUSTO TOTAL

R$ 12.540,00

- Aquisição de Botas, Calças e Jalecos Brancos para os 22 servidores.
Previsão de custo
Quantidade

Valor

Valor Total R$

unitário R$
Botas Brancas

22

R$40,00

R$ 880,00

Calças Brancas

22

R$30,00

R$ 660,00

Jaleco Branco

22

R$ 30,00

R$ 660,00

Termômetros Infravermelho

22

R$300,00

R$ 6.600,00

CUSTO TOTAL

R$ 8,800,00

