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PARTE I – RESUMO DA INICIATIVA: 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Rondônia é o estado de maior produção de peixes nativos em cativeiro do Brasil, por 
três anos seguidos, segundo o IBGE.  A espécie tambaqui (Colossoma macropomum) 

é o responsável por esse título. 

As ações que compõem o Festival do Tambaqui da Amazônia foram para promover o 
consumo da espécie e fazer com que o público em geral conhecesse como é 

produzida essa espécie brasileira de sabor incomparável. 

A Secretaria de Aquicultura e Pesca possui como uma de suas metas de governo: 
incentivar o consumo de pescado, no sentido de mostrar que esse tipo de 

alimento é uma grande fonte de proteína, possuí alto índice de ômega-3, além de ser 
saboroso, saudável e terapêutico. Pescado é vida e bem-estar! 

2. OBJETIVOS: 
O intuito do projeto foi divulgar o tambaqui produzido na região amazônica, 

particularmente em Rondônia, realizando um festival em Brasília com a presença de 

embaixadores, ministros e outras autoridades, superando o recorde de maior 
churrasco de peixe já realizado no país. 

Além do objetivo de divulgar um peixe nativo do norte brasileiro, pouco conhecido nas 

demais regiões do país e no mundo, a ideia foi, também, fomentar ações sociais, a 

partir da arrecadação de alimentos não perecíveis, em troca de uma banda do peixe, 
já pronto para consumo. 

3. PÚBLICO-ALVO: 
O público atingido foi a população de brasileira em geral, entretanto, notou-se grande 

representatividade de servidores dos mais diversos Ministérios da Esplanada, em 

função da localização do evento. Mesmo assim, houve a presença de cidadãos de 
todo o Distrito Federal para prestigiar o evento e saborear uma banda do pescado. 

4. SITUAÇÃO ATUAL: 
Segundo dados da Acripar Rondônia, o consumo do tambaqui triplicou. Notou-se 

divulgação e alta comercialização nos mercados da região do Distrito Federal. 

Ademais, o evento conseguiu arrecadar cerca de 4 mil kg de alimentos não perecíveis 



que foram doados, em parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

e a Primeira Dama do Brasil, Michele Bolsonaro, com a participação da Ceasa DF 
para instituições de caridade escolhidas por eles, em conjunto.  

PARTE II – A INICIATIVA: 

1. INOVAÇÃO: 
FESTIVAL TAMBAQUI DA AMAZÔNIA 

O festival distribuiu 4.000 bandas de tambaqui com peso médio de um quilo no pátio 
das Esplanadas dos Ministérios, no dia 07/08/2019. 

Todo pescado do festival foi trazido de Rondônia, em caminhão frigorífico, com o 

patrocínio da ZALTANA PESCADOS, AGROFISH, ACRIPAR e NOVA AURORA. A 
execução foi realizada pelo LIONS CLUB INTERNACIONAL. 

 A iniciativa foi totalmente inovadora, pois, nunca, na história de Brasília, havia sido 

feito um churrasco com 6 toneladas de peixe em plena Esplanada dos Ministérios. 

Inovador no sentido de poder mostrar ao público que um peixe nativo brasileiro é 

gostoso, saudável e fácil de ser preparado. Considerando ser uma espécie em 

produção em escala na região amazônica e tão pouco conhecida pelo brasiliense. 

Além de transformar o centro do poder em palco para apresentação de inúmeras 
formas de preparo do pescado. 

Insta ressaltar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como 

a sua Secretaria de Aquicultura e Pesca, colaborou com a documentação, alvarás, 
organização, cerimonial e apoio institucional para realização dos eventos.  

Contou-se com a parceria dos seguintes entes: 

 Zaltana Pescados; 

 Agrofish; 

 Lions Clubs Internacional; 

 Associação de Criadores de peixes de Ariquemes e Região – ACRIPAR; 

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE; 

 Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON; 

 Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA; 

 Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP/MAPA 



 Governo do Estado de Rondônia: 

 Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI-RO; 

 Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – 
SEDI-RO; 

 Superintendência Estadual de Comunicação – SECOM-RO; 

 Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Rondônia - EMATER-RO 

O evento foi realizado na Esplanada dos ministérios, na altura do bloco "d", no dia 07 

de agosto de 2019, das 7h às 16h; contou com a participação de autoridades federais 

e estaduais.  

Esse evento foi de grande importância para divulgação desta espécie de peixe e, 

consequentemente, da região amazônica. Conforme já explicitado anteriormente, teve 

o apoio de diversas entidades significativas, bem como foi responsável por arrecadar 
quase 4 mil kg de alimentos não perecíveis para doação.  

  

2. IMPACTO: 
Distribuímos 6 toneladas de tambaqui na Esplanada dos Ministérios. Estiveram 

presentes cerca de 5 mil pessoas. Arrecadamos quase 4 mil kg de alimentos não 

perecíveis que foram doados. 

Após o evento, o comércio do tambaqui triplicou, isso segundo dados do Governo de 

Rondônia. Em decorrência do sucesso, já estamos investindo em outros eventos com 
o mesmo cunho.  

3. UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS: 

Não foram utilizados recursos financeiros do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no evento em epígrafe. Apenas o apoio institucional para viabilizar o 

mesmo, contando com os servidores da Secretaria de Aquicultura e Pesca. Além de 

ter sido elaborado Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do estado de 
Rondônia para substanciar ações neste sentido, sendo o evento, uma ação descrita 

no plano de trabalho do referido acordo. 

4. FOCO NAS PESSOAS: 



O Festival foi idealizado para divulgar a espécie, visando o desenvolvimento da 

atividade econômica e a abertura de mercados para a espécie. Esta atividade 

possibilitou o crescimento da produção aquícola na região amazônica, além de 
propiciar ao público final o conhecimento das formas de preparo do pescado. Sendo 

alimento rico em proteínas e de fácil acesso ao consumidor de baixa renda, tornando-

se atingível por todas as classes sociais.  

5. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE: 
Foi realizada coletiva de imprensa com o governador de Rondônia no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Contou-se com a presença de vários meios de 

comunicação que acompanharam todo o festival e ajudaram na divulgação do evento. 

 

PARTE II – LINKS DE ACESSO: 

Em decorrência do requisito exigido da impessoalidade, optamos em colocar os links 

que não tratem e nem façam remissão aos concorrentes do prêmio.  

 

O Festival do Tambaqui na Esplanada dos Ministérios teve uma ótima cobertura da 

mídia.  

 
Alguns links: 

1. http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/churrasco-na-esplanada-

dos-ministerios-encerra-o-festival-tambaqui-da-

amazonia,c16a707cb6d6c610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

2. http://www.ceasa.df.gov.br/evento-festival-do-tambaqui-da-amazonia/ 

3. http://www.rondonia.ro.gov.br/festival-do-tambaqui-da-amazonia-na-

esplanada-dos-ministerios-com-destaque-para-o-pescado-de-rondonia/ 

4. https://amazonasatual.com.br/enquanto-amazonas-patina-rondonia-faz-maior-

churrasco-de-tambaqui-em-brasilia/ 

5. https://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-

jamari/noticia/2019/04/18/expovale-pode-virar-recorde-brasileiro-por-maior-

churrasco-de-tambaqui-em-ariquemes-ro.ghtml 

6. https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/08/05/churrasco-na-esplanada-

servira-seis-toneladas-de-tambaqui-a-populacao-do-df/ 

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/churrasco-na-esplanada-
http://www.ceasa.df.gov.br/evento-festival-do-tambaqui-da-amazonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/festival-do-tambaqui-da-amazonia-na-
https://amazonasatual.com.br/enquanto-amazonas-patina-rondonia-faz-maior-
https://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/08/05/churrasco-na-esplanada-


 

 

 

 

 



 



 
 

 



 

 



 

 


