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Diagnóstico do Governo de MT aponta números e desafios da piscicultura no estado 

 

Segundo o diagnóstico produzido em maio/2021 pelo Observatório do Desenvolvimento da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Mato Grosso ocupava em 2013 

o 1º lugar como maior produtor de peixes do Brasil, com 75 mil toneladas; em 2019, o Estado 

está em 5º lugar no ranking nacional com 33 mil toneladas.  

 

Há atualmente 4.198 piscicultores ativos em 139 municípios, segundo o Instituto de Defesa 

Agropecuária de Mato Grosso (Indea MT). 

 

Os municípios de Nossa Senhora do Livramento (8,8 mil toneladas), Sorriso (5,6 mil toneladas), 

Alto Paraguai (2,5 mil toneladas), Campo Verde (1,5 mil toneladas), Canarana (1,1 mil 

toneladas) e Várzea Grande (0,9 mil toneladas) são os maiores produtores de pescado do 

estado. 

 

🎯 O desafio da industrialização da piscicultura 

 

Segundo o diagnóstico, o grande desafio econômico e social é dar o salto qualitativo para 

promoção de uma economia industrializada, agregando valor à produção e impulsionando a 

geração de renda, criação de empregos e arrecadação tributária.  

 

📊 Plantas frigoríficas 

 

São 24 plantas frigoríficas de processamento de pescado operantes, com apenas cinco 

possuindo o Serviço de Inspeção Federal (SIF), que autoriza a exportação para outros países. 

Mais de 60% dos frigoríficos estão na região Centro Sul do Estado. A dificuldade das indústrias 

é que cerca de 60% do pescado comercializado tem origem clandestina, deixando uma 

ociosidade de 48% nos frigoríficos pela baixa disponibilidade de matéria prima, aponta o 

diagnóstico. 

 

💰 Incentivos aos produtores 

 



 

Os piscicultores poderão acessar o Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso 

(Proder), que tem a finalidade de dar condições para o desenvolvimento do agronegócio no 

estado, tornando-o mais competitivo. Para as cadeias inseridas no Proder, há benefício de 

isenção de ICMS nas operações internas e, para operações interestaduais, percentual de 

incentivo de 62,5%. 

 

💡 Para mais informações, consultar 

 

http://www.sedec.mt.gov.br/documents/195466/17008120/Diagn%C3%B3stico+Piscicultura+

2021_0001.pdf/8bde0e18-33eb-e6e6-31c6-35a64a70ceda 

 

🚧 Disclaimer (Aviso Legal) 

 

Este Boletim Informativo não faz coisa julgada nem se constitui posicionamento fiscalizatório 

prévio 


