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INFORMATIVO ABLA 
 

ABLA INDICA ESPECIALISTAS AO COMITÊ 

TÉCNICO CONSULTIVO DE SANIDADE DE ANIMAIS 

AQUÁTICOS 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento publicará em breve uma nova 

Portaria formalizando o Comitê Técnico 

Consultivo de Sanidade de Animais Aquáticos, 

onde está prevista a criação do Subcomitê 

Científico de Sanidade de Anfíbios, Répteis, 

Quelônios e Animais de Aquariofilia, dada a 

grande importância e relevância destes ao setor 

de ornamentais. Assim, fomos consultados e 

formalizamos indicação de pesquisadores da 

área de sanidade ao MAPA. 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTIRÁ CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE EQUIPAMENTOS DA AQUARIOFILIA 

  

No ano passado foi publicada pelo Inmetro a Portaria nº 361/2015 que tornou de caráter 

voluntário o registro de equipamentos, dada a realidade do setor de comércio de equipamentos 

destinados ao setor de ornamentação e de aquariofilia. Tal medida foi baseada em: 

• Dados oficiais de acidentes causados pelos equipamentos da aquariofilia, constantes 

no site do Inmetro, onde apenas ocorrem relatos de ferimentos com a quebra de vidro de 

aquários, em uma porcentagem muito pequena; 

• A certificação obrigatória faria com que alguns produtos que são comercializados na 

casa das unidades deixassem de ser importado pelas empresas distribuidoras, tornando o 

mercado da aquariofilia restrito de insumos e de certa forma incentivando a comercialização 

em sites internacionais, o que faria que perdêssemos ainda mais divisas. Foi recordado ainda 

que muitos desses equipamentos comercializados em poucas unidades se destinam a 

laboratórios de Universidades; 

• Que as empresas que desejarem certificar seus equipamentos terão essa 

possibilidade por se tratar de uma certificação voluntária.  

Porém, devido às manifestações de diferentes 

setores da sociedade tratando da certificação compulsória 

de equipamentos para aquariofilia, no âmbito da Portaria 

Inmetro nº 371/2009 e suas complementares, fomos 

convidados pelo Inmetro para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que 

será realizada em 11/10/2016, no endereço abaixo: 

 Rua Santa Alexandrina 416, auditório, Rio Comprido 

- Rio de Janeiro/RJ.  

 Horário: 9 h 

 Aos associados que tiverem interesse em 

participar, por favor, informar até segunda (03/10) 

pelo email abla@ablaquariofilia.com.br.  

 


