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É 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 para a atividade de peixes ornamentais 
marinho e continental no Brasil. A consulta pública trata 
da norma que estabelece as diretrizes, critérios e 
padpadrões 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.

OO Governo Federal está recebendo as 
sugestões, que devem estar devidamente 
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.

ÉÉ fundamental que os associados e todo o setor 
envie suas colaborações e comentários ao MAPA. 

MAPA LANÇA CONSULTA PÚBLICA SOBRE NOVO MODELO 
DE ORDENAMENTO PARA ORNAMENTAIS
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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. 

PParticiparam 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 
DeseDesenvolvimento 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. 

PAVILHÃO DO AQUARISMO NA PET SOUTH AMERICA 2019 
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