
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Aquicultura e da Pesca  

Departamento de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura  

 Coordenação Geral de Ordenamento e Planejamento da Aquicultura em Águas da União  

Esplanada dos Ministérios - Bloco D - Brasília/DF - CEP: 70.043-900 

Telefone: (61) 3276-4452 

E-mail: relproducao.cgodau@agricultura.gov.br 

 

 

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO 

AQUÍCOLA EM ÁGUAS DA UNIÃO - ALGICULTURA 

 

Campo Descrição Instruções de preenchimento 

1.  Dados Cadastrais 

1.1 Nome ou Razão Social Informar o nome ou razão social do aquicultor ou da empresa. 

1.2 CPF/CNPJ 

CPF/CNPJ Informar o número de inscrição do Cadastro de 

Pessoas Físicas da Receita Federal ou o número de inscrição da 

empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita 

Federal. 

1.3 Endereço Informar o endereço completo para correspondência. 

1.4 Distrito/Bairro Informar o Bairro/distrito. 

1.5 CEP 
Informar CEP para correspondência (código de endereçamento 

postal). 

1.6 Município Informar o nome do Município. 

1.7 UF Informar a sigla da Unidade da Federação 

1.8 Telefone 
Informar telefone, bem como o código de Discagem Direta à 

Distância (DDD) e o número do telefone para contato. 

1.9 Telefone celular 
Telefone celular, bem como o código de Discagem Direta à 

Distância e o número do telefone celular para contato. 

1.10 Endereço eletrônico (E-mail) 
Informar endereço eletrônico (E-mail) que deverá do interessado 

ou empresa. 

1.10.1 Segundo endereço eletrônico (E-mail) Informar um segundo e-mail eletrônico (Opcional) 

1.11 Nome do representante legal da instituição 
Informar o nome do representante legal da instituição (ou 

representante com delegação de competência), quando couber. 

1.12 E-mail do representante da Instituição 
Informar com o endereço eletrônico do representante da 

empresa, quando couber. 

1.13 Cargo 
Informar o cargo que o representante legal ocupa na empresa, 

quando couber. 

2. Localização do projeto 

2.1 Número do contrato de cessão de uso  Informar o número do contrato de cessão de uso. 

2.2 Dentro de Parque Aquícola 
Informar se o empreendimento está dentro de Parque aquícola. 

Informar em seguida o nome do Parque. 



2.3 
Está produzindo na área estabelecida em 

contrato. 

Informar se está produzindo na área estabelecida em contrato. 

Caso não esteja, informe o motivo do deslocamento. 

2.4 
Possui licença ambiental (Apenas para 

aquicultores em Área Aquícola) 

Informar se possui ou não licença ambiental. Se sim, fazer o 

upload do arquivo, se não, informar o motivo. 

2.5 Registro fotográfico Fazer o upload de no mínimo 02 fotos e no máximo 04 fotos. 

2.6 
Gestão dos resíduos (Apenas para aquicultores 

em Parque Aquícola) 

Informar quais os resíduos gerados pela atividade e sua 

destinação. 

2.6.1 
Destinação dos resíduos (Apenas para 

aquicultores em Parque Aquícola) 
Informar a destinação dos resíduos gerados pela atividade. 

2.6.2 
Situação das estruturas de cultivo (Apenas para 

aquicultores em Parque Aquícola) 
Informar a situação das estruturas de cultivo 

3. Caracterização do cultivo: Os dados do cultivo deverão ser preenchidos para cada espécie cultivada. 

3.1 
Código da Espécie (de acordo com A INI 06 

de 31 de maio de 2004) / Nome popular). 

Informar o código da espécie conforme relação abaixo/ 

Informar o nome popular da espécie cultivada 

Código Nome comum Nome científico Código Nome comum Nome científico 

A33 Alga Gracilaria sp. A34 Alga Kappaphycus sp. 

A35 Outras algas 
Informar a (s) espécie 

(s) 
   

OBS: No caso do cultivo de espécies não relacionadas na tabela acima, utilize o código A35 e informe o nome comum 

e científico da espécie. 

3.2  Produção anual (t) - peso úmido 

Informe a produção anual (considerando o peso úmido) 

da espécie cultivada em toneladas, considerando o 

período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 

referência. 

3.3 Número de ciclos/ano Informar a quantidade de ciclos anual. 

3.4 
Tipo de estrutura instalada (Balsa, Longline 

simples ou duplo e outros) 
Informar qual estrutura de cultivo utilizada. 

3.5 Quantidade de estruturas instaladas  
Informar quantas estruturas de cultivo foram instaladas 

no cultivo até 31 de dezembro do ano de referência. 

3.5.1 Dimensões da estrutura (m) 

Informar a dimensão da estrutura (Cumprimento x 

Largura). Para o caso de longline, considerar o a 

largura da boia. 

3.6 Quantidade de redes  Informar a quantidade de redes por estrutura. 

3.6.1 Dimensão da rede tubular (m) Informar o cumprimento da rede em metros. 

 4. Aquisição de formas jovens: Os dados de formas jovens deverão ser inseridos de acordo com o total anual por 

fornecedor.  

4.1 Forma de aquisição 
Informar a forma de aquisição da forma jovem 

(Laboratório, Instituição de Pesquisa ou outros) 

4.2 Nome do fornecedor Informar o nome do fornecedor. 

6. Informar se deseja ou não rescindir o contrato de cessão. Se sim, informar o motivo. 

7. Declarar válida as informações prestadas. 

 


