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Mensagem da ABLAQUARIOFILIA de FINAL DE ANO: 

Certamente o ano de 2019 foi um ano de grandes desafios para a aquariofilia brasileira, onde traçamos 
um planejamento estratégico com as demandas prioritárias e construímos um planejamento cientifico para 
desenvolver a atividade de maneira responsável e sustentável. 

NNosso marco em 2019 foi a realização em abril desse ano do Workshop Técnico de Ordenamento 
Pesqueiro Ornamental, com a presença de 17 pesquisadores ligados a 16 renomadas instituições de 
pesquisa, que atualmente colaboram com a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA como 
sócios honorários. Durante as discussões, foi colocado em debate o modelo positivista adotado para o 
ordenamento pesqueiro da atividade, onde os pesquisadores construíram um Parecer Técnico Conjunto, 
indicando ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, a necessidade do Governo Federal 
adotar modelo negativista. 

ApósApós a realização do Workshop realizado  encaminhamos pela ABLA ao MAPA, Oficio com os 
resultados obtidos durante a realização do evento. Em agosto o MAPA publicou consulta pública com novo 
modelo de ordenamento pesqueiro de ornamentais, onde adotou as recomendações realizadas durante o 
Workshop pelos pesquisadores. Atualmente a minuta de norma encontra-se na Consultoria Jurídica do 
MAPA para análise e posterior publicação. 

OutOutro importante resultado alcançado foi a liberação da importação de crustáceos, moluscos e 
ciprínideos, que estavam proibidos de importação há aproximadamente 15 anos, e que através de um 
trabalho cientifico realizado junto ao MAPA, resultou na publicação de novos Requisitos Sanitário de 
Importação- RIG para as citadas espécies, permitindo a importação. 

SabemosSabemos que temos muito para avançar, e diversos temas carecem de ajustes e normatização pelo 
Governo Federal, e para isso estamos lançando neste mês o Planejamento Estratégico para o Biênio 
2020/2021, que dará o norte as prioridades desta entidade. Estamos certos que estamos no caminho para 
o pleno desenvolvimento da atividade da aquariofilia no Brasil, e queremos agradecer o apoio de cada 
associado que acredita em nossa entidade, juntos seremos cada vez mais fortes. 

PPor fim, desejamos a todos um ano novo de muita prosperidade e saúde para todos nossos associados, 
colaboradores e familiares, que possamos em 2020, termos cada vez mais peixes colorindo os lares da 
famílias brasileiras. 

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
Atenciosamente, 
Felipe Weber  - Assessor Técnico 
Ricardo Dias – Presidente da ABLAquariofilia 

RETROSPECTIVA ABLAQUARIOFILIA 2019: 
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NOTÍCIAS EM DESTAQUE DURANTE O ANO:
Edição nº 39 – Fevereiro de 2019 
Associação solicita agilidade na liberação dos medicamentos para aquariofilia
OO Sr. Ricardo Dias, Presidente da ABLA, esteve em reunião com o Sr. José Ricardo Lobo, Coordenador 

– Geral de Medicamentos Veterinários e a Sra. Luna Alves, Coordenadora, para tratar da necessidade de 
priorização das análises das solicitações de registro de medicamentos de uso veterinário, uma vez que não 
há produtos com esses princípios ativos atualmente disponíveis no Brasil. Houve o comprometimento da 
área em analisar a solicitação protocolizada para priorização dos medicamentos para aquariofilia.

Edição nº 40 – Maio de 2019 
ABLAquariofilia realiza workshop com pesquisadores para revisão 
do modelo de ordenamento pesqueiro
AA Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia (ABLAQUARIOFILIA) realizou nos dias 29 e 30 de abril, 

em Brasília, o Workshop para o Ordenamento Pesqueiro de Organismos Aquáticos com fins de  
Ornamentação e de Aquariofilia. Participaram no Workshop 20 pesquisadores ligados as mais importantes 
instituições de pesquisa do Brasil, e as discussões foram concentradas no modelo de ordenamento 
antagônico adotada para o ordenamento pesqueiro das espécies com interesse ornamental. 

Recursos pesqueiros 
AAtualmente, a Lei nº 11.959/2009 trata os recursos pesqueiros sem distinção da finalidade, não 

estabelecendo qualquer direcionamento com relação ao modelo de ordenamento pesqueiro que se deve 
seguir quando com fins de ornamentação e de aquariofilia. Cabe esclarecer que atualmente o modelo de 
ordenamento pesqueiro para fins alimentares e com fins de ornamentação e de aquariofilia são 
antagônicos, sendo adotados os seguintes modelos: a. Para pesca com fins alimentares: modelo 
negativista, onde não podem ser capturadas as espécies consideradas ameaçadas de extinção, respeitados 
os períodos de defeso, e as áreas de preservação; e b. Para pesca com fins de ornamentação e de 
aquariaquariofilia: modelo positivista, onde somente podem ser capturadas as espécies contantes em uma lista 
determinada através de ato normativo, excluídas as espécies ameaçadas de extinção, e respeitados os 
períodos de defeso, e as áreas de preservação. 

Resultados positivos para o setor
As discussões foram realizadas analisando a real necessidade de que haja uma matriz ponderada de 

critérios que analisem se a espécie pode ter uso com finalidade ornamental. Como resultado dos dois dias 
de discussão com os pesquisadores, foi construído parecer técnico, recomendando ao Governo Federal que 
adote o modelo de ordenamento da pesca ornamental equiparado ao modelo de ordenamento de espécies 
com fins alimentares.

AA recomendação também ressaltou que as espécies que teriam restrição de uso para fins de captura 
e comércio, serão aquelas que estejam avaliadas com algum grau de ameaça de extinção. Outra importante 
recomendação dos pesquisadores, que foi encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), é que 
sejam criados critérios claros e efetivos para liberação de matrizes consideradas ameaçadas de extinção, 
para fins de formação ou reposição de plantel destinado a aquicultura.
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Edição nº 40 – Junho de 2019 
Abla participa de audiência pública na assembléia legislativa do Amazonas
O assessor técnico da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia-ABLAQUARIOFILIA, participou no 

último dia 17 de junho de 2019, de audiência pública convocada pelos  parlamentares da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas, para discutir o colapso da pesca ornamental na região norte do país.

FForam realizadas uma série de palestras que apresentaram os entraves que ocasionaram o total 
colapso da pesca de espécies com fins de ornamentação e de aquariofilia. Foi destacado que é necessário 
que o Governo Federal reveja o modelo de ordenamento pesqueiro vigente, 
comaequiparaçãoaomodelodeordenamentopesqueirodasespéciescom finsalimentares, onde passaria a ser 
publicada lista negativa das espécies que apresentam alguma motivação para proibição da captura. Além 
disso, os Deputados criarão uma comissão especial para discutir uma política de desoneração fiscal as 
empresas ainda existentes no mercado, e intermediarão junto as empresas aéreas o aumento da 
disponibilidade de espadisponibilidade de espaço para o transporte de peixes ornamentais.

Ablaquariofilia reúne com Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP
OO Sr. Ricardo Dias, presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA, reuniu com a 

equipe técnica da SAP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, para tratar das 
demandas que esta entidade apresentou ao Governo Federal. Como pauta principal, foi solicitado quais os 
encaminhamentos que a SAP realizou com base no parecer técnico, construído pelos pesquisadores no 
Workshop de Ordenamento Pesqueiro de Espécies com Fins Ornamentais, onde estiveram reunidos mais de 
20 pesquisadores de referência da área. A SAP se comprometeu a apresentar uma proposta para revisão do 
orordenamento. Nesta reunião também foi colocado a necessidade urgente de se revogar a GTPON, que a IN 
MPA nº21/2014, estabelece a Nota Fiscal Eletrônica como documento comprobatório da origem, trânsito e 
destino. Relatamos que a GTPON foi colocada na audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas, 
como o principal entrave ao comércio de peixes ornamentais no Brasil, onde os pescadores não conseguem 
enviar os peixes capturados por não conseguirem obter em suas cidades a guia necessária para o embarque.

Edição nº 41 - Agosto de 2019
Secretaria de defesa animal libera a importação de ciprinideos, 
crustáceos e moluscos
AA ABLAquariofilia vem informar acerca das novas regras para importação de organismos aquáticos 

com fins de ornamentação e de aquariofilia. Esse é um projeto especial realizado pela ABLA em parceria com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, onde contratou-se um médico veterinário 
especialista em peixes ornamentais, a fim de auxiliar na construção e revisão dos requisitos sanitários de 
importação de ciprinídeos, crustáceos e moluscos. Esse tipo de importação para o Brasil estava fechada há 
mais de 20 anos, impossibilitando a renovação das matrizes aos aquicultores. De fato, os modelos de RIG 
disponibilizadosdisponibilizados precisam evoluir, no entanto caminhamos no rumo certo, desenvolvendo nossa atividade 
gradativamente, sempre baseando-se em argumentos específicos.

Edição nº 42, 30 de Agosto de 2019
MAPA lança consulta pública sobre novo modelo de ordenamento para ornamentais
ÉÉ com muita alegria que comunicamos que entrou no ar no dia 21 de agosto, consulta pública lançada 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, sobre o novo modelo de ordenamento 
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para a atividade de peixes ornamentais marinho e continental no Brasil. A consulta pública trata da norma 
que estabelece as diretrizes, critérios e padrões para a explotação de peixes nativos ou exóticos de águas 
continentais, marinhas e estuarinas, com finalidade ornamental ou de aquariofilia. A proposta, foi construída 
com base no evento realizado com os senhores e as senhoras pesquisadoras, sendo que o governo acatou a 
sugestão de implementar o modelo negativista, de acordo com o Parecer Técnico Conjunto entregue pelos 
pesquisadores. O Governo Federal está recebendo as sugestões, que devem estar devidamente 
fundamentadas,fundamentadas, sendo que estas devem ser apresentadas no formato de planilha editável, conforme 
exemplo em anexo, e deverão ser enviados para o e-mail: ornamentais.sap@agricultura.gov.br até o dia 19 
de setembro de 2019. É fundamental que os associados e todo o setor envie suas colaborações e 
comentários ao MAPA.

Edição nº 43, 01 de Novembro de 2019
ABLA agenda reunião para tratar dos requisitos sanitários de importação
RRecentemente a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, realizou inúmeras 

discussões com relação aos requisitos sanitários de importação de organismos aquáticos com fins de 
ornamentação e de aquariofilia – RIGs, que culminou na liberação da importação de crustáceos, ciprinídeos 
e moluscos. Ocorre que os requisitos publicados não refletem a realidade da cadeia produtiva, 
sendoapresentado nesta reunião solicitação de aprimoramento dos RIGs. É fundamental que os associados 
e todo o setor envie suas colaborações e comentários ao MAPA.

Pavilhão do Aquarismo na PET SOUTH AMERICA 2019
A ABLAQUARIOFILIA em parceria com a Nurnberg Messe realizou de 21 a 23 de agosto mais uma 

edição do pavilhão do aquarismo durante a Pet South América. Neste ano o Pavilhão contou com um lago 
ornamental construído pelo Ecosys, que chamou ainda mais a atenção do público para o Pavilhão. 
Participaram do Pavilhão do Aquarismo 2019, a seguintes empresas: Aquática Brazil, Sarlo, Aquarium Group, 
Aquaterrário, Grupo ONDA, Ipiranga Peixes Ornamentais, Poytara, Nutricon, Tropical Import e Tudo PET.

NNesta edição esteve presente institucionalmente a Secretaria de Aquicultura e Pesca-SAP, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, representados pelo Sr. João Crescêncio Aragão 
Marinho, Secretário Adjunto e o Sr. Rivetla Edipo Araujo Cruz, Coordenador do Departamento de 
Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca. Nesta oportunidade os servidores do MAPA puderam visitar 
empresas e conhecer a dimensão do comércio de peixes ornamentais no Brasil, subsidiando as politicas 
públicas para o setor.

Novo modelo de ordenamento pesqueiro para Aquariofilia
OO presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, Sr. Ricardo Dias, se 

reuniu com o Sr. João Crescêncio, Secretário Adjunto de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento- MAPA, no ultimo dia 29 de outubro. O assunto foi os andamentos com relação a 
nova instrução normativa de regulamentará o comércio de espécies ornamentais no Brasil, que foi 
disponibilizado para consulta pública em agosto de 2019. No momento o processo está em finalização na 
área técnica, sendo em breve tramitado para a Consultoria Jurídica do MAPA para posicionamento com 
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relação aos aspectos jurídicos. Em reunião manifestamos o interesse que que a norma fosse assinada na 
reunião de final de ano do COMPESCA na sede da FIESP em São Paulo.

Edição nº 44, 14 de Novembro de 2019
ABLAQUARIOFILIA participa da 1ª Agenda Regulatória da 
SDA/MAPA BIÊNIO 2020/2021 
OO Sr. Ricardo Dias, Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLAQUARIOFILIA, e 

o Sr. Felipe Weber, Assessor Técnico, participaram nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2019, em Brasília/DF, 
da construção da 1ª Agenda Regulatória da Secretaria de Defesa Animal- SDA. Na oportunidade podemos 
pela primeira vez inserir nas discussões das prioridade da SDA os temas afetos ao comércio de organismos 
aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia, além de compartilhar com as demais cadeias 
produtivas gargalos que compartilhamos, como a morosidade no desembaraço aduaneiro das cargas de 
peipeixes ornamentais nos aeroportos brasileiros. Em breve disponibilizaremos os 60 (sessenta) temas que 
serão priorizados pelo MAPA nos próximos dois anos, 2020 e 2021.

Nova norma de ordenamento pesqueiro de peixes ornamentais 
encontra-se em análise jurídica do MAPA
OO processo que tratará o novo modelo de ordenamento pesqueiro de peixes ornamentais 

continentais, marinhos e estuarinos já sofreu análise técnica com relação as contribuições enviadas pela 
cadeia produtiva e encontra-se atualmente na Coordenação Jurídica do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento- MAPA, para posicionamento jurídico. Após esta etapa, aprovada a norma segue para 
assinatura da Excelentíssima Ministra Tereza Cristina, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Novo RIG para importação de ornamentais encontra-se disponível  
Em agosto de 2019 a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal- CTQA, subiu os novos requisitos 

sanitários para importação (RIG) de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia, onde 
passaram a estar aptos para importação os ciprínideos, crustáceos e moluscos com fins de ornamentação.

RRessalta-se que tratava-se de uma proibição que já perdurava mais de 20 (vinte) anos. Ocorre que o 
novo RIG trazia a obrigatoriedade de deslocamento de fiscal do MAPA para fechamento da  quarentena após 
o período determinado nos critérios a serem cumpridos no destino pelas unidades quarentenárias. 
Construímos Oficio solicitando que esse fechamento pudesse ser realizado pelo responsável técnico pelo 
estabelecimento (ART) devido as dificuldades de quadro de servidores disponíveis para tal procedimento. 
Assim, o RIG foi revisto neste ponto e está sofrendo outras adequações que corroboram com a realidade da 
cadeia produtiva de ornamentais.

ABLA realizará reunião com VIGIAGRO
AlgunsAlguns procedimentos que ocorrem nos aeroportos brasileiros com relação aos procedimentos de 

importação e exportação de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia precisam ser 
aprimorados para atender a realidade do setor de comércio de peixes ornamentais. Neste sentido, 
agendamos reunião com o VIGIAGRO para apresentar nossas demandas com relação aos problemas que 
ocorrem rotineiramente nos aeroportos. Cabe esclarecer que esses procedimentos já foram levantados 
tecnicamente na época que os novos Requisitos Sanitários de Importação- RIG foram construídos.
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