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A criação do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica para Aquicultura no Brasil (SITE 
Aquicultura), adotando ferramentas e conceitos de análise espacial e propondo indicadores 
socioeconômicos, atende à necessidade premente de monitoramento dessa cadeia 
produ�va. Além disso, pode fornecer subsídios técnicos para o entendimento da 
configuração geográfica da a�vidade aquícola. 

Sob coordenação da Embrapa Pesca e Aquicultura, conta com diversos parceiros e três 
diferentes financiadores. Um deles é o Projeto Integrado da Amazônia, série de projetos que 
a Embrapa lidera dentro do Fundo Amazônia, que conta com recursos internacionais doados 
por alguns países e operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. 

Outra fonte de financiamento é o BRS Aqua, grande projeto que a Embrapa lidera e que tem 
recursos de três ins�tuições: o BNDES; a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/Mapa) – este recurso está sendo executado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq); e a própria 
Embrapa. A terceira fonte de financiamento é o projeto Aquicultura com Tecnologia e 
Sustentabilidade, o Aquitech; este tem recursos financeiros do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O obje�vo principal do SITE Aquicultura é mapear, validar, analisar e disponibilizar dados e 
informações geográficas sobre a aquicultura, dispostos em Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs). Os SIGs podem auxiliar na definição, de forma rápida, acertada e 
oportuna, da tomada de decisão de agentes públicos e privados das cadeias produ�vas 
relacionadas à aquicultura, bem como iden�ficar possíveis necessidades de realinhamento 
diante dos novos rumos do mercado e de polí�cas públicas.

A perspec�va é a obtenção de um diagnós�co preciso sobre as variáveis que influenciam de 
maneira direta o desenvolvimento da a�vidade aquícola em determinadas regiões em 
detrimento de outras e, a par�r daí, prospectar potenciais cenários de desenvolvimento por 
meio de análises espaciais. Essas análises permi�rão também iden�ficar prováveis 
demandas tecnológicas e poderão orientar as ações de pesquisa e transferência de 
tecnologias voltadas para o setor.
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Dessa forma, estão sendo reunidos e validados dados e informações 
espaciais sobre a aquicultura no Brasil, os quais em breve deverão ser 
disponibilizados à sociedade. Por exemplo: as alíquotas de ICMS 
pra�cadas sobre a comercialização do pescado nos estados do Brasil; a 
localização das ins�tuições de pesquisa em aquicultura, das fábricas 
de ração para peixes, das unidades de beneficiamento de pescado, dos 
laboratórios de formas jovens, dos polos produ�vos, dos centros 
consumidores de pescado; entre outros aspectos da governança da 
cadeia de valor da aquicultura.
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Os mapas, as informações espaciais e as planilhas de dados estarão disponíveis para 
download no portal do Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura (CIAqui) no 
endereço . www.embrapa.br/cimcentrodeinteligenciaemercadoemaquicultura

Acreditamos que a construção conjunta desse sistema, numa parceria entre a Embrapa e a 
sociedade, contribuirá para o fortalecimento da cadeia produ�va da aquicultura no país, 
conferindo uma abordagem espacial inédita.
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