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ABLA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS  

 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços convidou a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia – 

ABLA para participar de reunião que ocorrerá na sede do MDIC, em Brasília, em data e horário a serem definidos no 

mês de novembro, onde serão tratados assuntos de seu interesse pertinentes ao Decreto nº 8.656. O citado Decreto 

poderá levar a uma diminuição da carga tributária aplicada na comercialização da ração. 

 

REUNIÃO REALIZADA COM INMETRO CONTOU COM A 

PRESENÇA DA ABLA 

 

No último dia 11 de outubro de 2016, foi 

realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA com o INMETRO, para tratar 

a respeito da Portaria nº361, de 16 de julho de 2015, 

publicada pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, que determina que a 

certificação estabelecida pela Portaria Inmetro n.º 

371/2009 passe a ter caráter voluntário para os 

aparelhos elétricos de aquariofilia.  

Cabe esclarecer que a publicação da citada Portaria, a 

qual tornou que a certificação dos equipamentos 

utilizados pela aquariofilia passasse a ter caráter 

voluntário, se embasou em ampla discussão técnica com 

o setor com relação à realidade da cadeia produtiva de 

comércio dos organismos aquáticos com fins de 

ornamentação e de aquariofilia.  

 

A reunião foi convocada pelo INMETRO, pois duas 

empresas nacionais entraram com uma ação judicial por 

entender que a Portaria estaria atrapalhando o comércio 

nacional, sendo que a ABLA se posicionou pela 

manutenção da Portaria, uma vez que esta permite o 

crescimento e desenvolvimento do setor no Brasil. Em 

breve haverá nova audiência pública a ser convocada 

pelo INMETRO. 

 

 
 

PRESIDENTE DA ABLA SE REUNIRÁ COM SECRETÁRIO NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA 

Presidente da ABLA se reunirá no dia 19 de outubro de 2016, com o Sr. Dayvson Franklin de Souza, Secretário 

de Aquicultura e Pesca – SAP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A pauta da reunião serão algumas demandas da ABLA que foram protocolizadas e estão pendentes: 

 
Assunto Observação 

Processo relativo a liberação de captura e comércio 

do Coral-Sol. 

Proposta do IBAMA que trata da liberação de captura e comércio de Coral Sol 

(nome que engloba duas espécies exóticas: Tubastraea tagusensis e T. coccínea). 

Autorização para importação de espécies com fins 

de ornamentação e de aquariofilia. 

Solicita revisão das espécies marinhas e continentais autorizadas para 

importação para uso com fins de ornamentação e aquariofilia. Em contato com o 

IBAMA obtivemos informação de que os mesmo estão em fase final de revisão. 

Guia Eletrônica de Trânsito - GET.  

 

Discussão da nova normativa que estabelecerá os critérios e procedimentos para 

o trânsito de espécies com fins de ornamentação e de aquariofilia, documento 

esse que será emitido através de sistema informatizado pelo próprio solicitante.  

Exigências Sanitárias – Nova Zelândia.  

 

Posiciona-se com relação à notificação enviada pela Nova Zelândia sobre 

requisitos para importação de peixes ornamentais e invertebrados marinhos 

deste país. 

Demandas da cadeia produtiva de organismos 

aquáticos com fins de ornamentação e de 

aquariofilia. 

Solicita audiência com o Ministro Mauro Maggi.  

 

Portaria MMA nº445, de 17 de dezembro de 2014. Solicita esclarecimentos com relação a suspensão judicial da Portaria MMA 

nº445/2004.  
 

 


