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I Workshop Nacional de 
Aquariofilia

No dia 28 de janeiro de 2015, foi realizando na sede da 
Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA, o 
primeiro Workshop Nacional de Aquariofilia, com o 
objetivo de trazer aos membros da cadeia produtiva de 
organismos aquáticos com fins de ornamentação e de 
aquariofilia informações que tornem a nossa atividade no 
Brasil cada vez mais reconhecida. 

ABLA �1

Projeto de Incentivo 
à Aquariofilia no 

Brasil  

E s t a m o s e m f a s e d e 

discussão de um projeto 

inovador que será realizado 

nos aquários públicos do 

Brasil e em locais de grande 

circulação para explicar a 

s u s t e n t a b i l i d a d e d a 

atividade ornamental e 

quebrarmos o paradigma 

que a nossa atividade é 

ilegal. Assim que o projeto 

terminar de ser formatado 

t o d a s a s e m p r e s a s 

associadas a ABLA poderão 

participar do Projeto, que 

além de auxiliar na melhoria 

da imagem da aquariofilia 

possibilitará ao comerciante 

divulgar seu negócio em 

paralelo.
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Alguns dos temas abordados no evento foram: as novas 
diretrizes da aquariofilia no Brasil, o mercado potencial 
de exportação de organismos aquáticos oriundos do 
Brasil, estudos realizados pela Universidade Federal de 
Santa Catarina- UFSC com espécies ameaçadas de 
extinção, fluxo de caixa e composição de preço de 
produtos pelo SEBRAE, as diretrizes da fiscalização pelo 
IBAMA e a Embrapa abordou as boas práticas na produção 
aquicola ornamental. 

Aproveitamos a oportunidade para manifestar os nossos 
s inceros agradecimentos à todos aqueles que 
participaram e contribuíram para o sucesso deste 
brilhante evento.  

Convidamos a todos para participar do I Workshop 
Regional de Aquariofilia do Ceará que ocorrerá em 17 de 
março de 2015 na  cidade de Fortaleza/CE. 

ABLA �2

LISTA DE ESPÉCIES 
ORNAMENTAIS PARA 

IMPORTAÇÃO 

Devido a necessidade urgente de 

atualização da lista de espécies 

permitidas para importação, 

estaremos recebendo durante o 

mês de fevereiro, todas as 

s u ge s t õe s de e spéc i e s de 

interesse de importação, para 

que possamos formalizar a 

demanda de revisão das listas 

positivistas atualmente vigentes.  

Para isso solicitamos a todos que 

env iem suas suges tões de 

espécies para o e-mail da ABLA: 

 abla@ablaquariofilia.com.br

mailto:abla@ablaquariofilia.com.br
mailto:abla@ablaquariofilia.com.br
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Com intuito de desenvolver e fortalecer o setor de 
comércio de organismos aquáticos com fins de 
ornamentação e de aquariofilia, a Associação Brasileira de 
Lojas de Aquariofilia- ABLA e a Associação Brasileira da 
Industria PET- ABINPET, firmaram um acordo de 
cooperação técnica em que seus associados poderão 
compartilhar dos benefícios das associações. Como destaque podemos citar o projeto 
desenvolvido pelo Instituto PET Brasil, de promoção as exportações de produtos e serviços 
brasileiros no exterior e fortalecer a marca Brasil (Pet Brasil). Agora com este acordo de 
Cooperação firmado tanto os associados da ABLA como os associados do Instituto PET Brasil 
poderão participar deste importante projeto que estará auxiliando as empresas a alcançarem o 
mercado de exportação com excelência.  

Outro destaque ao Projeto de Promoção a Exportação, será a realização da reunião de 
Planejamento Estratégico para as empresas que aderirem ao projeto, onde a ABLA em conjunto 
com o Instituo PET Brasil estarão auxiliando as empresas a alcançarem o mercado exterior, 
assim como participarem dos eventos de maior relevância internacional de comércio de 
organismos aquáticos vivos. 

 

Recentemente a ABLA, formalizou ao IBAMA, 
através do Serviço de Informação ao 
Cidadão- SIC, consulta com relação ao 
comércio de espécies trangênicas. Como 
resposta obtivemos a informação que a 
in s tânc ia que t ra ta de organ i smos 

geneticamente modificados (OGM) e 
transgênicos é a CTNBio, que é uma instância 
colegiada multidisciplinar, criada através da 
lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, cuja 
finalidade é prestar apoio técnico consultivo 
e assessoramento ao Governo Federal na 
formulação, atualização e implementação da 
Política Nacional de Biossegurança relativa a 
OGM, bem como no estabelecimento de 
normas técnicas de segurança e pareceres 
técnicos referentes à proteção da saúde 
humana, dos organismos vivos e do meio 
ambiente, para atividades que envolvam a 
construção, experimentação, cultivo, 
manipulação, transporte, comercialização, 
consumo, armazenamento, liberação e 
descarte de OGM e derivados.  

Sobre a legislação, recomendamos uma 
consulta direta ao site da CTNBio (http://
www.ctnbio.gov.br/), bem como a leitura da 
publicação: Marco Legal Brasileiro Sobre 

ABLA �3

ABLA Firma Acordo de Cooperação 
Técnica com o Instituto Pet Brasil da 

ABINPET

COMÉRCIO DE EXEMPLARES 
TRANGÊNICOS
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Organismos Geneticamente Modificados/
Ministério da Saúde, Organização Pan-
Americana da Saúde, o qual pode ser obtida 
p e l a i n t e r n e t v i a : h t t p : / /
livroaberto.ibict.br/handle/1/564 

A publ icação supracitada contém o 
arcabouço legal que estabelece as regras de 
segurança, registro e mecanismos de 
fiscalização das atividades com OGM e seus 
derivados, tendo como diretriz o estímulo ao 
avanço científico na área de biotecnologia e 
biossegurança, visando a proteção à vida e à 
saúde humana, animal e vegetal, e a 
observância do princípio da precaução para a 
proteção do meio ambiente. 

Pode-se destacar o que a Resolução 
Normativa CTNBio Nº 5, de 12 de março de 
2008 dispõe sobre normas para liberação 
comercial de Organismos Geneticamente 
Modificados e seus derivados. E em seu Art. 
1º informa que a liberação comercial de 
Organismos Geneticamente Modificados - 
OGM e seus derivados obedecerá às normas 
constantes desta Resolução Normativa, bem 
como à autorização por escrito da CTNBio, 
de conformidade com todas as condições 
impostas na referida autorização. No 
parágrafo único, diz que a autorização da 
CTNBio não exime a requerente do 
cumprimento das demais obrigações legais 
n o p a í s a p l i c á v e i s a o o b j e t o d o 
requerimento. 

Assim caso haja produtores interessados, 
estaremos auxiliando no processo de 
legalização junto ao ICMBio. 

ABLA �4

ABLA É CONVIDADA ESPECIAL PARA 
PARTICIPAR DA CÂMARA SETORIAL DA 

AQUICULTURA  

  

A Associação Brasileira de Lojas de Lojas 
de Aquariofilia- ABLA, foi convidada 
recentemente para compor a Câmara 

Setorial da Aquicultura, no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento- 
MAPA. As Apoio às Câmaras Setoriais e 

Temáticas do MAPA a tem por finalidade 
promover e estimular os fóruns de 

interlocução criados para identificar as 
oportunidades para o desenvolvimento 
das cadeias produtivas e definição de 
ações prioritárias de interesse para o 

agronegócio brasileiro e seu 
relacionamento com os mercados 
internos e externos. A parceria do 

governo com o setor privado resulta em 
mecanismos democráticos e 

transparentes de participação da 
sociedade na formulação de políticas 
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Agenda do Presidente da ABLA 
 

✓16/02/2016 - Participação na Reunião da Câmara 
PET no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

✓17/02/2016 - Reunião com o Secretário de Pesca 
e Aquicultura, Dr. Marlon Carvalho Cambraia 

✓17/03/2016- Participação no I WORKSHOP 
REGIONAL DE AQUARIOFILIA DO CEARÁ na cidade 
de Fortaleza. 

✓ 23/02 a 26/02/2016 - Visita aos associados do 
Rio de Janeiro e novos associados. 

✓ À confirmar - Audiência com a Excelentíssima Ministra Kátia Abreu. 

Ricardo Dias dos Santos 

Presidente da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia - ABLA 

Rua Brigadeiro Galvão, 893 - Barra Funda - São Paulo 

CEP: 01151-000 

Fone: +55 11 4323-5002 

www.abla@ablaquariofilia.com.br 
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