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 uando a maricultura iniciou no Estado de San-
ta Catarina, não havia instrumentos legais que 

orientassem o processo de regularização do uso de 

Apenas a partir de 2003, com a publicação do Decre-
to Presidencial Nº 4895(3), da Instrução Normativa 
Interministerial Nº 06(4) e da Instrução Normativa 
SEAP/PR Nº 17(5), revogada pela Instrução Normati-
va MPA Nº 08(6), o processo de regularização passou 

primeiro estado da Federação a pôr em prática estas 
políticas públicas e a iniciar o processo de legaliza-

projeto denominado Planos Locais de Desenvol-
vimento da Maricultura (PLDM), que passou a ser 

então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República - SEAP/PR e a Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável 
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O litoral de Santa Catarina é ocupado por empreendimentos 
de aquicultura desde 1988, quando houve a implantação dos 
primeiros cultivos de moluscos marinhos no Estado(1). Apesar 
do esforço despendido desde então por diferentes instituições na 
busca da regularização do uso destes espaços (2), os maricultores 
catarinenses ainda não possuem a cessão para a utilização 
das águas de domínio da União para +ns de aquicultura e 
tampouco as licenças ambientais dos seus empreendimen-
tos. Essa situação impede que eles se insiram em políticas 
públicas e obtenham incentivos de apoio à produção, como 
aqueles concedidos aos agricultores e pescadores. A regulari-
zação dos maricultores é indispensável para superar diversas 
di+culdades relacionadas à produção aquícola e ao processo 
de gerenciamento do ambiente costeiro.


