
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

GABINETE DA MINISTRA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 51, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 

Estabelece o modelo do formulário de mapa de 

bordo específico para as embarcações 

autorizadas a promover a pesca de cardume 

associado, bem como o procedimento 

concernente à sua respectiva entrega. 

 O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SUBSTITUTO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da 

Constituição, o art. 1º, Inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, tendo em 

vista o disposto no art. 3º, da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, no artigo 21, da Lei nº 

13.844, de 18 de junho de 2019, esta resultante da conversão da Medida Provisória nº 870, de 1º 

de janeiro de 2019, na Instrução Normativa do Ministério da Pesca e da Aquicultura nº 20, de 

10 de setembro de 2014, na Instrução Normativa da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

da Presidência da República nº 18, de 18 de junho de 2008, e para fins de atendimento ao 

disposto no artigo 4º, inciso I, da Portaria Interministerial da Secretaria Geral da Presidência da 

República e do Ministério do Meio Ambiente nº 59-A, de 9 de novembro de 2018, bem como ao 

que consta no Processo nº 21000.047256/2019-79, resolve:  

Art. 1º Estabelecer, para as embarcações autorizadas a operar no permissionamento de pesca de 

sombra ou de cardume associado, o modelo específico de Formulário de Mapa de Bordo 

(FMB), na forma do Anexo desta Instrução Normativa.  

§1º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se pesca de sombra ou de cardume 

associado a técnica de pesca que consiste em atrair e concentrar cardumes de peixes (espécies-

alvo: Albacora laje, Albacora bandolim e Bonito listrado) utilizando o próprio casco da 

embarcação, nos termos da Portaria Interministerial da Secretaria Geral da Presidência da 

República e do Ministério do Meio Ambiente nº 59-A, de 9 de novembro de 2018.  

§2º Os critérios e procedimentos para o preenchimento e entrega do FMB de que trata esta 

Instrução Normativa observarão as regras gerais previstas na Instrução Normativa do Ministério 

da Pesca e Aquicultura nº 20, de 10 de setembro de 2014. 

Art. 2º Aplicar-se-á subsidiariamente o disposto na Instrução Normativa da Secretaria Especial 

de Aquicultura e Pesca da Presidência da República nº 18, de 18 de junho de 2008, naquilo que 

for compatível com a presente norma. Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 

de sua publicação. 
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[Vide quadros de Atividades “A, B, C, D, E”, páginas 2 a 6 - Seção 1, conforme o LINK a seguir]: 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-51-de-23-outubro-de-2019223580430 
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