
 

 

 

Prezados(as) Associados(as), 

Mais um ano se encerra para a aquariofilia brasileira, mas dessa vez com as melhores 

perspectivas já existentes para a nossa atividade no Brasil, com a publicação da Instrução 

Normativa SAP/MAPA nº10/2020, ficaram estabelecidas os novos critérios e procedimentos de 

ordenamento para o uso sustentável dos recursos pequeiros com finalidade de ornamentação 

e de aquariofilia. Esse trabalho foi realizado pela Secretaria de Aquicultura e Pesca- SAP, com a 

presença dos mais renomados pesquisadores da área, que resultou na realização de consulta 

pública e posteriormente de nova norma para atividade. 

 

Outro avanço significativo trazido pela Instrução Normativa SAP nº10/2020, foi a concretização 

da Nota Fiscal Eletrônica, como ÚNICO documento de origem, trânsito e destino dos 

organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia, revogando a necessidade da 

emissão da Guia de Trânsito de Peixes Ornamentais- GTPON para o transporte de peixes 

ornamentais. A exigência da GTPON impedia que empresas familiares localizadas nos 

principais pontos de pesca, pudessem comercializar seu produto para outros Estados, já que a 

Guia somente podia ser solicitada pessoalmente nas Superintendências e unidades 

descentralizadas no IBAMA, e não tinham prazo de emissão padronizados. Nesse novo 

contexto todas as empresas terão direito de comercializar sua produção para outros Estados, 

pois não necessitarão deslocar-se até unidades do IBAMA, uma vez que poderão emitir dentro 

da própria empresa a Nota Fiscal Eletrônica. 

 



 

 

 

 

Nas exportações auxiliamos as empresas com a obtenção de prazo para cumprimento da 

exigência do governo chinês de credenciamento de unidades quarentenárias para destinar 

organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia a China. Ressaltamos que a 

China atualmente é o principal país comprador do Brasil.  

Estamos organizando para 2021 a realização de worskshop com a presença de pesquisadores 

para discutir diretrizes técnicas com relação a importação de organismos aquáticos com fins de 

ornamentação e de aquariofilia. A ideia é encaminhar subsídeos técnicos e científicos para 

revisar o modelo de ordenamento vigente para importação no Brasil. 

Sabemos dos desafios que nossa atividade tem no Brasil, mas estamos certos de estarmos 

trilhando o caminho certo, baseado em dados técnicos e científicos, que permitem que nossa 

atividade cada vez mais desenvolva de forma sustentável. 

Desejamos a todos um feliz natal, muitas realizações e prosperidade para 2021, que possamos 

seguir juntos e fortalecidos, com propósito de desenvolver ainda mais nossa atividade! 

Um abraço, 

Ricardo Dias – Presidente 

Ivan Oliveira - Vice- presidente 

Felipe Weber - Assessor técnico 

 

RECESSO DE FINAL DE ANO DA ABLA DE 23/12 A 12/01 
Urgências, por favor contatar: 
Ricardo Dias: (11) 94697-7714 / (11) 95398-1676 

assessoria@ablaquariofilia.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UM NOVO MARCO REGULATÓRIO REVOLUCIONARÁ AQUARIOFILIA BRASILEIRA 

Governo Federal publica norma alterando as regras do setor. 

A publicação da Instrução Normativa SAP nº10, de 17 de abril de 2020, que estabelece 

as normas, critérios e procedimentos para o comércio de espécies com fins de ornamentação e 

de aquariofilia no Brasil, abre um novo panorama para a atividade no nosso país. 

Internacionalmente, sempre fomos vistos como o celeiro das espécies ornamentais do mundo, 

porém nossas normas não acompanham as necessidades de mercado, e fomos perdendo nos 

últimos anos nosso mercado para países fronteiriços ao Brasil. 

Tínhamos um ordenamento pesqueiro em nosso país em que havia uma política 

antagônica, onde para a pesca com fins alimentares as normas seguiam um modelo 

negativista, isto é, pode-se capturar todas as espécies com exceção daquelas que constem em 

listas de ameaçadas, e que respeite-se os períodos de defesa e as áreas de exclusão de pesca. 

Já para a pesca com finalidade ornamental seguia-se um modelo positivista, onde somente 

poderiam ser utilizada com esta finalidade espécies que constassem na lista, respeitando-se 

também a restrição de uso com relação as espécies ameaçadas, os períodos de defeso e as 

áreas de exclusão de pesca. 

Tal modelo antagônico, não justificava-se do ponto de vista da sustentabilidade do uso 

dos recursos pesqueiros, pois em muitos casos espécies com potencial para fins ornamentais 

não podiam ser utilizadas para esta finalidade por não estarem na norma como espécie 

autorizada para este uso, e caso constasse possibilitaria que os pescadores compusessem a sua 

renda com poucas unidades. Assim, esta limitação de uso da espécie somente para finalidade 

alimentar, ocasionava um aumento do esforço de pesca, onde o pescador para compor sua 

renda capturava uma quantidade maior de peixes. 

Com a publicação do novo modelo, implementa-se uma política de ordenamento 

pesqueiro unificado no Brasil, onde de forma coordenada, o Governo Federal traça novas 

diretrizes e políticas que permitiram o desenvolvimento da aquariofilia em nosso país, 

recuperando inclusive mercados que havíamos perdido nos últimos anos. Além disso, a 

pressão de pesca sob determinadas espécies diminuirão, pois haverá uma maior diversidade 

de espécies disponíveis ao mercado, possibilitando que as empresas diversifiquem sua 

atuação. 

 
Outro avanço significativo trazido pela Instrução Normativa SAP nº10/2020, foi a 

concretização da Nota Fiscal Eletrônica, como ÚNICO documento de origem, trânsito e destino 
dos organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia, revogando a 
necessidade da emissão da Guia de Trânsito de Peixes Ornamentais- GTPON para o transporte 
de peixes ornamentais. A exigência da GTPON impedia que empresas familiares localizadas nos 
principais pontos de pesca, pudessem comercializar seu produto para outros Estados, já que a 
Guia somente podia ser solicitada pessoalmente nas Superintendências e unidades 
descentralizadas no IBAMA, e não tinham prazo de emissão padronizados. 

 
 



 

 

 
 
Nesse novo contexto todas as empresas terão direito de comercializar sua produção 

para outros Estados, pois não necessitarão deslocar-se até unidades do IBAMA, uma vez que 
poderão emitir dentro da própria empresa a Nota Fiscal Eletrônica. 
 
 
PRAZO PARA ENTREGA DO RAPP É PRORROGADO ATÉ 29 DE JUNHO DE 2020 

 
 

A Instrução Normativa (IN) do Ibama n˚ 12/2020, publicada no dia 26/03 no Diário 
Oficial da União, prorrogou até 29 de junho o prazo regular para a entrega do Relatório Anual 
de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP) de 2020 (ano-base 2019). 

 
O texto tem como objetivo atenuar eventuais obstáculos impostos pela pandemia de 

coronavírus (COVID-19) ao cumprimento das obrigações de cidadãos e empresas junto à 
Administração Pública. A entrega do relatório até 29 de junho de 2020 não afetará a emissão 
do Certificado de Regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadora de Recursos Ambientais (CTF/APP). 

 
A prorrogação estabelecida pela IN Ibama n˚ 12/2020 se refere exclusivamente ao 

RAPP de 2020 (ano-base 2019). As datas de pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental (TCFA) não foram prorrogadas pela IN Ibama n˚ 12/2020. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CORONAVÍRUS: 5 DICAS PARA ESTREITAR A RELAÇÃO COM OS CLIENTES DURANTE A CRISE 

 
 
Estratégias e medidas tomadas hoje serão essenciais para determinar relações futuras 
 

A pandemia da  Covid-19  foi um baque para a maioria das empresas. Adaptação do 
modelo de negócios e mudanças nas estratégias de vendas e de marketing foram algumas das 
soluções tomadas para tentar driblar a crise.  O portal Inc.  conversou com o empreendedor, 
consultor de negócios e membro da Organização de Empreendedores em Nashville Andy 
Bailey em busca de soluções para passar por um momento como este. 

 
Ele listou  cinco dicas  que podem ser aplicadas aos negócios e que serão benéficas no 

futuro, além de reforçar e garantir seu legado como um bom líder. Confira: 
 
1. Estabeleça uma força-tarefa para manter a comunicação com o cliente: Acione uma 
pequena equipe. Junto com esse time, estabeleça estratégias para melhorar 
a comunicação com os consumidores. Esteja aberto a ouvir opiniões e apto a receber novas 
ideias. Com uma ampla visão de diferentes áreas da empresa, é possível estabelecer uma 
medida mais eficaz de  relacionamento com os clientes. 
 
2. Classifique as mensagens dos clientes e priorize os problemas: Logo após a criação da 
equipe, estabeleça um canal pelo qual os clientes possam chegar até você. É interessante a 
criação de um e-mail específico que concentre as principais dúvidas e reclamações geradas por 
conta da crise da  Covid-19. Garanta que as mensagens estejam sendo monitoradas e 
respondidas rapidamente. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Classifique os problemas em uma escala de urgência. Coloque os clientes mais 

afetados no topo de prioridades e deixe os que tiverem problemas menores para o final da 
lista. Este é um momento no qual sua empresa fornecerá suporte ao consumidor. Não tente 
realizar vendas ou promover seu negócio. É importante que o cliente saiba que pode contar 
com você. 
 
3. Converse com os clientes: Mostre a eles que sua empresa se importa. Não demore a 
responder os e-mails: este é um canal de comunicação fácil e eficaz. Se estiver buscando um 
meio de comunicação ainda mais valioso, experimente fazer ligações. Procure saber como eles 
estão se sentindo e quais problemas que estão enfrentando. Simples perguntas como: “Como 
vai você? Como estão sua empresa e sua indústria? O que podemos fazer para ajudá-lo?” Se 
suas empresas parceiras estiverem passando por  dificuldades financeiras, reuna esforços para 
estipular novas formas de pagamento ou oferecer serviços mais baratos. Procure formas de  
economizar dinheiro, mesmo que isso signifique sacrificar seus lucros a curto prazo. 
 
4. Faça o  follow up: Fazer o acompanhamento dos clientes após o primeiro contato é 
fundamental. Esse cuidado mostra que você se importa e constrói uma relação de confiança. 
Ao manter o contato, você consegue ficar a par de todas as  mudanças  que o consumidor está 
encarando. Isso ajudará na avaliação dos impactos que estão sendo gerados pela crise e assim 
pensar em diferentes formas de ajudar. Ao final de cada conversa, já estipule diretrizes de 
ações e aproveite para agendar o próximo contato. 
 
5. Faça uma nova reunião e estabeleça novas metas: Agora pode não parecer, mas a  
pandemia  terá um fim. Quando esse momento chegar, reúna o seu time novamente e tente 
identificar lições que puderam ser tiradas do momento de crise. Comece então a trabalhar em 
novas ações. Trace estratégias a curto e médio prazos para melhorar um produto ou serviço. 
Assim, sua empresa terá maturidade e aprendizado para enfrentar problemas no futuro: sua 
equipe será mais forte e seus clientes sempre saberão que podem contar com você. 
 
FONTE: Revista Pequena Empresa Grandes Negócios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ABLA SOLICITA APOIO PARA LEGALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PEIXES ORNAMENTAIS 
PELOS CORREIOS 

 
 
Atualmente estamos vivendo um colapso do setor de comércio de organismos aquáticos com 
fins de ornamentação e de aquariofilia, em virtude da suspensão da malha aérea, que é a 
responsável pelo escoamento de significativa parte dos animais comercializados, já que os 
mesmos por serem vivos necessitam de agilidade no transporte. 
 
Uma solução para minimização dos impactos no comércio, seria os correios alterarem o 
“Termo de Aceitação do Serviço Logística Reversa Condições de Uso”, o qual restringe o envio 
de peixes ornamentais pelos Correios. Ressalta-se que os correios já  aceitam o transporte dos 
seguintes animais: abelhas, sanguessugas, bichosda-seda, parasitas e predadores de insetos 
nocivos. 
 
Assim, solicitamos atualização do “Termo de Aceitação do Serviço Logística Reversa Condições 
de Uso” em vídeo- conferência com os dirigentes dos Correios, para que houve-se a inclusão 
dos peixes ornamentais no hall autorizado de transporte pela empresa. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
MAPA ESTUDA RECRIAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DA AQUICULTURA E PESCA – CONAPE 
 
Está em discussão a recreação do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca - CONAPE, trata-se 
de órgão colegiado de caráter consultivo, integrante da estrutura organizacional do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, tem por finalidade subsidiar a formulação 
da política nacional para a aquicultura e a pesca, propor e apreciar diretrizes para o 
desenvolvimento, fomento e sustentabilidade da produção aquícola e pesqueira. 
 
A Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA defendeu a criação de Comitês 
específicos para tratar das demandas de ordenamento da pesca e aquicultura ornamental, já 
que a atividade difere-se da com a finalidade de corte. 
 
NOVA DIRETORIA É ELEITA PARA A ABLA 
 
Em 06 de agosto foi eleita a Diretoria Executiva, denominada “Chapa Aquariofilia Sustentável”, 
composta pelos seguintes integrantes: 
 
Presidente: RICARDO DIAS SANTOS 
Vice-Presidente: IVAN DE OLIVEIRA SILVA 
Diretoria Financeira: DENI SE TEIXEIRA MACHADO 
Diretor de Pesca e Aquicultura: ANDRÉ LUÍS BARBOSA DA CUNHA 
Diretor de Comér cio Nacional e Exterior: HUDSON JOSÉ CRIZANTO PAIVA GONÇALVES 
 
A diretoria terá mandato até o dia 06 de agosto de 2024, e será responsável por defender os 
interesses do setor produtivo, sempre com responsabilidade técnica, ambiental e econômica. 
 
MANTENHA SUA EMPRESA REGULARIZADA 
 
Para o exercício da atividade de manejo, produção e comercialização de organismos aquáticos 
vivos é necessário antes do inicio da atividade que a empresa busque sua regularização nos 
órgãos que disciplinam a atividade. Assim, recordes de manter em dia os seguintes 
documentos: 
 
IBAMA: Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras-CTF, na atividade 
desenvolvida por sua empresa. Recorde-se de renoválo trimestralmente. Se for microempresa 
(0-360mil), é isenta de taxas pois grau poluidor é médio. 
 
Começa a ser cobrado a partir de pequeno (até 600.000,00), médio (até R$12.000.000,00) e 
grande (a partir de R$12.000.000,00) paga taxa. 
 
• Se for porte pequeno R$463,74/trimestre 
• Se for porte médio R$927,48/trimestre 
• Se for porte grande R$2.321,69/trimestre 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
MAPA: Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, na categoria desenvolvida por sua 
empresa (Aquicultor ou Empresa Pesqueira). Se você é lojista e comercializa apenas para o 
consumidor final está dispensado da necessidade de inscrição no RGP. 
 
Licenciamento Ambiental: Consulte o órgão ambiental de seu Estado com relação a 
necessidade de licenciamento ou de solicitação de dispensa. 
 
Novas regras para a  atividade 
 

 
 
Instrução Normativa SAP/MAPA no10/2020, normas, critérios e padrões para o uso 
sustentável de peixes nativos de águas continentais, marinhas e estuarinas, com finalidade 
ornamental e de aquariofilia. Recorde-se sempre se comprar organismos aquáticos com nota 
fiscal, e guarda-las como comprovação da origem. 
 
A Associação auxilia todos os associados interessados no processo de regularização através da 
assessoria técnica. 
 
 
 


