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O 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 peixes ornamentais nos 
aeaeroportos brasileiros. Em breve disponibilizaremos os 60 
(sessenta) temas que serão priorizados pelo MAPA nos 
próximos dois anos, 2020 e 2021.

ABLAQUARIOFILIA PARTICIPA DA 1 ª AGENDA 
REGULATÓRIA DA SDA/MAPA BIÊNIO 2020/2021
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Alguns 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.

ABLA REALIZARÁ REUNIÃO COM VIGIAGRO

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. 
Ressalta-se que tratava-se de uma proibição que já perdurava mais de 20 (vinte) anos.

OOcorre 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. 

NOVO RIG PARA IMPORTAÇÃO DE ORNAMENTAIS 
ENCONTRA-SE DISPONÍVEL

O 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.

NOVA NORMA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO DE PEIXES 
ORNAMENTAIS ENCONTRA-SE EM ANÁLISE JURÍDICA DO MAPA


