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- Convênio firmado entre Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República e a Seapa

- Interveninentes: Semad e Emater-MG

- Período de execução: 30/12/2016 a 22/03/2020

- Objetivo: Apoio a regularização de empreendimentos aquícolas no estado de Minas
Gerais por meio de oficinas de capacitação e mutirões de regularização para
aquicultores do Estado

- Área de Abrangência: Regiões Central, Mata, Sudoeste e Triangulo Sul e Norte do
Estado, envolvendo especialmente os municípios de Curvelo, Muriaé, Passos, Guaxupé,
Ituiutaba, Frutal, Uberaba e Uberlândia



Metas:

- Meta 1 - Oficinas de nivelamento e divulgação de instrução de serviço
com técnicos do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – Sisema

- Meta 2 - Oficinas de orientação para extensionistas da EMATER-MG
sobre as etapas e processos de regularização dos empreendimentos
aquícolas do estado de Minas Gerais

- Meta 3 – Realizar mutirões de regularização aquícola no estado

- Meta 4 - Planejamento e acompanhamento da Meta 3



REALIZAÇÃO Meta 1

- Oficina de nivelamento do entendimento da legislação ambiental aplicada aos
empreendimentos aquícolas com vista a padronização de análise e aprovação dos
processos de regularização ambiental da atividade.

- Data: 27 e 28/02 e 01/03/18, totalizando 24 horas de atividades.

- Participantes: Técnicos da Seapa e do Sisema, tanto da área de regularização quanto
de fiscalização, incluindo representantes das Suprams

- Temas abordados:
• Cenário aquícola nacional e mineiro
• Principais sistemas de produção adotados no Estado
• Apresentação de relatos de casos pelas Suprams
• Legislação ambiental pertinente ao setor, em especial a DN Copam nº

217/2017, recém publicada e ainda não vigente
• Minuta de Instrução de Serviço com os principais procedimentos aplicados à

regularização ambiental de empreendimentos aquícolas



Oficina em Moeda - MG



REALIZAÇÃO Meta 2

- 3 Oficinas de orientação para extensionistas da EMATER-MG sobre as etapas e
processos de regularização dos empreendimentos aquícolas do estado de Minas
Gerais.

- Duração: 16 horas cada

- Participantes: extensionistas da Emater-MG e técnicos do Sisema, da Seapa e
outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente com aquicultura.

- Locais de realização:
• Passos - 24 e 25/04/2018
• Felixlândia - 12 e 13/09/2018
• Leopoldina - 02 e 03/10/2018

- Temas abordados:
• Apresentação do Convênio (partícipes, objetivo, metas e prazos)
• Apresentação e discussão de normas relacionadas a regularização ambiental

da atividade de aquicultura de âmbito federal e estadual
• Municipalização do licenciamento ambiental
• Trocas de experiencias entre os participantes



Oficina em Felixlândia - MG



REALIZAÇÃO Meta 4

- 4 Reuniões para planejamento e acompanhamento do projeto

- Duração: 4 horas cada

- Participantes: técnicos da Seapa, do Sisema, extensionistas da Emater – MG, lideranças
regionais e técnicos de prefeituras e demais instituições públicas e privadas de interesse
no tema

- Locais de realização:
• Passos - 25/06/2019
• Uberaba - 27/06/2019
• Felixlândia - 16/07/2019
• Muriaé - 18/07/2019

- Temas abordados:
• Informações sobre o convênio (partícipes, objetivo, metas e prazos)
• Planejamento de execução da meta 3, com esclarecimento de dúvidas e alinhamento

de procedimentos para realização dos mutirões de regularização
• Apresentação dos procedimentos de regularização ambiental de empreendimentos

aquícolas, tanto os que utilizam águas de domínio da união quanto aqueles que fazem
uso de águas de domínio estadual



Reunião de planejamento em Muriaé

Reunião de planejamento em Felixlândia



REALIZAÇÃO Meta 3 –

- 5 Mutirões de regularização aquícola

- Duração: 32 horas cada

- Participantes: produtores rurais, técnicos do Sisema, extensionistas da Emater – MG e
outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente com aquicultura

- Locais de realização:
• Felixlândia - 21 a 25/10/2019
• Passos - 04 a 08/11/2019
• Uberaba - 02 a 06/12/2019
• Uberlândia - 02 a 06/12/2019
• Muriaé - 09 a 13/12/2019

- Temas abordados:
• Orientações técnicas e esclarecimento de dúvidas sobre a regularização ambiental

de empreendimentos aquícolas;



• Conscientização sobre a importância da regularização ambiental para o meio
ambiente e para o agronegócio da aquicultura no Estado

• Coordenação, instrução e execução de preenchimento de formulários e
realização de requerimentos de licenciamento ou dispensa, de outorga ou
certidão de uso insignificante e de outras regularizações ambientais
necessárias, conforme demanda de cada produtor.

Os requerimentos das regularizações foram realizados, em sua
maioria, através do novo Sistema de Licenciamento Ambiental – SLA,
lançado e disponibilizado a partir do dia 05/11/2019



Mutirão em Uberaba

Mutirão em Passos



DIFICULDADES ENCONTRADAS NOS MUTIRÕES

Produtores aquícolas sem documentação necessária para o processo de
regularização

Carga horária, por evento, não foi suficiente para iniciar o processo de
regularização ambiental de alguns empreendimentos, especialmente aqueles
localizados em águas de domínio da União

Casos com documentação mais complexa, que exige mais tempo e profissional
habilitado para elaboração, por exemplo Relatório Ambiental Simplificado – RAS
e outros estudos

Falta ou pouco recurso financeiro dos produtores aquícolas para contratar
serviço técnico na área da engenharia naval, necessário para alguns
empreendimentos localizados em águas de domínio da União

Deficiência de informações relacionadas a regularização ambiental por parte
dos produtores aquícolas



Resultados práticos 
alcançados 

Pelo menos 74 produtores, 
participantes dos mutirões, 

solicitaram a regularização ambiental 
no órgão ambiental estadual até a 

data de 03/04/2020

Pelo menos 17 produtores, 
participantes do mutirões, 

solicitaram a regularização ambiental 
em órgãos de âmbito federal até 

março/2020

Construção de Cartilha com os 
critérios e procedimentos para 

regularização ambiental de 
empreendimentos aquícolas no 

Estado



http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2020/REGULARIZACAO/Regulariza%C3%A7%C3%A3o
_Ambiental_de_Aquicultura.pdf



OBRIGADA!!


