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Sobre a  MAP Aqua

A MAP é uma empresa fundada por veteranos e operadores de

grande porte da aquicultura, e conta com uma rede de

especialistas multidisciplinares e parceiros confiáveis, para

fornecer soluções para todo o fluxo de valor do seu projeto.

Somos reconhecidos por nossa abordagem prática e 

 inovadora, análise técnica honesta e nossa ampla visão que

proporciona desenvolver projetos com tecnologia de ponta e

excelência operacional.



Nossa experiência prova
que quando as
organizações investem
eticamente em sua equipe
e na gestão ambiental,
elas criam coesão e
direção a um objetivo
comum e obtêm sucesso
econômico e sustentável
por um longo prazo.

Yedod Snir
Fundador, CEO &
Líder de Design RAS 

Mario Ramirez
CTO & Co-Fundador

Allan Reyes
Especialista em Gaiolas

Larissa Dias
Marketing & Vendas

Israel Snir
Presidente & Fundador

SOMOS FIÉIS AOS NOSSOS VALORES

MISSÃO
Navegar pelas empresas de aquicultura
de forma diligente e responsável para
superar desafios e alcançar lucratividade
e crescimento.

ESSÊNCIA DA AQUICULTURA
Toda a nossa equipe compartilha a
convicção de que a “Essência da
Aquicultura” é agir em conjunto e em prol
do bem do ambiente e das sociedades, ao
mesmo tempo em que proporciona
oportunidades de negócios atrativas.

Denis Josué Mancia 
Especialista em
Incubação & Produção

Novian Nur Andresena
Arquitetura & Design

Yaron Shaool
Administração 

Estamos no seu Time!

Luis Enrique Ornelas 
Engenheiro Civil

Mario Gonzalez
Engenheiro Mecânico





Abatedouros bem projetados e gerenciados determinam não
apenas o rendimento e a qualidade do produto, mas também a
competitividade e a marca da sua empresa no mercado!

A MAP tem uma vasta experiência na construção de abatedouros,  e

conta com mais de 20 plantas de processamento (variadas

espécies) em sua trajetória.

Nossa experiência aliada ao pensamento inovador nos permite

oferecer à sua empresa um complexo fabril moderno, otimizado e

customizado para que você obtenha menores valores de CAPEX e

OPEX.
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Abatedouros MAP
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RECEPÇÃO

EMPAQUE

PROCESSAMENTO



A MAP projeta e integra totalmente todos os aspectos de sua

planta de processamento.

Instalações totalmente novas

 

Recebimento da matéria-prima

Atordoamento e sangramento

Linhas completas de processamento

Linhas de filetagem e porcionamento

Sistemas de classificação e embalagem

Sistemas de  congelamento , refrigeração e câmaras frias

Sistemas de valor agregado para subprodutos

Estações de controle de qualidade

Estações de tratamento de águas residuais

Área Social & Área mecânica

Serviços de suporte
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A MAP administra a Alliance for Optimized Products (AOP),

que combina um grupo de entidades parceiras confiáveis

que se unem para fornecer à indústria soluções de

processamento e abatedouros prontos para uso.

Nossas plantas estão
localizadas próximas aos
sistemas de engorda para
permitir uma conversão

eficiente dos peixes vivos
em matéria-prima e a

produção pre-rigor mortis
para maximizar o frescor

do produto final.

Integrações MAP
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Através de uma detalhada Engenharia de Processos e Valor

utilizando as melhores práticas alinhadas aos mais rígidos padrões

de qualidade do produto, a MAP ajudará sua empresa a otimizar e

obter os melhores retornos de sua matéria-prima, em termos  de

produtividade, economia e lucratividade.

Reengenharia de abatedouros
existentes

Do diagrama de espaguete à
manufatura enxuta!

Desempenho excepcional.
Menor quebra de equipamentos e processos.
Estoques reduzidos.
Aumento do giro de estoque.
Menor necessidade de espaço.
Eficiência e redução de trabalho.
Melhor desempenho na entrega.
Crescimento exponencial.
Maior lucro.
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Abate humanitário
Espaço reduzido
Redução na desidratação
Maiores rendimentos
Aumento da vida útil
Sangramento combinado

   Atordoador de percussão

Abate humanitário
Espaço reduzido
Redução na desidratação
Maiores rendimentos
Aumento da vida útil

   Eletrocutor

TECNOLOGIAS DE PONTA
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Descamação sem impacto
Processo contínuo
Alta taxa de transferência
Desinfecção profunda
Recirculção de água

   Descamadora - Jato d'água



Produtos customizados
Aumento da participação de mercado
Sem perda no rendimento %
Cortes reduzidos
Produtividade aumentada
Rápido ROI

   Porcionamento

Tecnologia inovadora
1 único operador 
Melhor qualidade
Produtividade aumentada
Rápido ROI 

   Filetadora
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Corte em "V"
Sem perda no rendimento %
30-50 peixes por minuto
Ajuste automático do peixe
Fácil manutenção
Produtividade aumentada
Rápido ROI

   Descabeçadora
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CARACTERÍSTICAS DOS
ABATEDOUROS MAP

Projetos modulares para minimizar o footprint e facilitar o controle.

Abatedouros para uma ampla variedade de espécies comerciais.

Projetos que agregam valor em cada etapa do processo.

Integração em todas as fases do processo.

Equipamentos de última geração, testados na indústria e  integrados
diretamente com fabricantes.

Processos projetados para atender e exceder os regulamentos e
padrões de indústria mais exigentes.

Instalações projetadas com responsabilidade ambiental, desde a
chegada matéria-prima até os produtos finais, incluindo os processos

paralelos.

Redução de custos operacionais, tornando o produto mais
competitivo no mercado.
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Textura firme
Sabor suave
Odor adocicado
Proteína saudável
Prazo de validade
longo 
Atraente
Sem sabores
indesejados
Sem resíduos

SEU PRODUTO
FINAL
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Cronograma Esperado

Do Planejamento à Produção, você terá seu abatedouro
novinho em folha, completo e customizado em apenas 
1 ano e meio. 

Caracterização do mercado

Perfil do projeto

Design Conceitual

Orçamento

Design Detalhado & 
Orçamento Final

Implementação do Projeto

Comissionamento & Treinamento530

500

290

110

200

30

70

DIAS
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Por que ser nosso parceiro?

A MAP é fundada por veteranos na aquicultura e que estão
no mercado há pelo menos 25 anos. 
Nossa missão é ajudar projetos de aquicultura a terem
sucesso e adequar nossas soluções às suas reais
necessidades.
Não somos fiéis a nenhuma tecnologia em específico e
sempre buscaremos o que for mais adequado para nossos
parceiros.
Trabalhamos com uma ampla rede de especialistas, para
apoiar a nós e nossos parceiros em qualquer desafio.
Na MAP trabalhamos de forma diligente e incansável até
que os objetivos definidos para o projeto sejam atingidos
e/ou superados, para satisfação dos nossos parceiros.
Como operadores, podemos nos envolver na produção
muito além do design, integração e comissionamento,
desde que nossos parceiros solicitem. 

Navegue conosco em sua
jornada rumo ao sucesso!
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OBRIGADO!

www.mapaqua.com

info@mapaqua.com

+1 (413) 768-9300

mailto:info@mapaqua.com

