
produção aquicola, genética e sanidade, entre outros.
A FENACAM/WAS 2011 contou ainda com a realização de vários 
eventos simultâneos e paralelos, como o VIII Simpósio 
Internacional de Carcinicultura (promovido exclusivamente pela 
ABCC), o Festival Gastronômico de Frutos do Mar e a Feira de 
Negócios com mais de 200 expositores nacionais e internacionais. 
Durante a FEBNACAM/WAS mais de 1.000 trabalhos técnicos e 

ABCC e ANCC – Firmes na Defesa dos Interesses da científicos, sobre os mais variados temas da aquicultura mundial 
Carcinicultura foram apresentados e discutidos.

 Brasileira e Potiguar

7 Novo Código Florestal Brasileiro
Em 2011, a ABCC e a ANCC conseguiram importantes e Tema recorrente em todas as esferas da sociedade, na tramitação 

decisivas conquistas que certamente influenciarão os rumos da do Novo Código Florestal Brasileiro a ABCC desprendeu grande e 
carcinicultura brasileira nos próximos anos. Entre outras, merecem estratégico esforço conseguindo conquistas parciais importantes 
destaque especial as seguintes vitórias do setor neste ano de 2011: neste ano de 2011. 

Tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados, e atualmente 
1 - A ABCC, a ANCC e a ACCC, em janeiro, apresentaram as tramitando no Senado Nacional, seu texto apresenta na íntegra as 
principais reivindicações do setor à então Ministra do Ministério da propostas elaboradas e encaminhadas pelo setor, principalmente 
Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, e ao então Ministro da Agricultura, no que tange à delimitação das APPs (Áreas de Preservação 
Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, destacando-se como Permanente) e à definição de “salgados” e “apicuns”, as quais 
principais as que se seguem: consideram estes, ambientes aparte e distintos do ecossistema de 

manguezais.a. As demandas referentes ao licenciamento ambiental e 
ao financiamento para novos investimentos;

8 ABCC à Frente da Luta para Manter a Proibição da 
b. A manutenção do compromisso do MPA quanto à Importação de Camarão

proibição das importações de camarão pelo Brasil (ação Em meados de 2011, a ABCC encaminhou ao MPA e MAPA um 
que vigora desde novembro de 1999), como forma de elaborado Parecer Técnico sobre “Os Riscos Sanitários da 
assegurar a sustentabilidade da produção setorial ao evitar Importação de Camarão Fresco ou Congelado pelo Brasil”, cujo 
os riscos de introdução de doenças que poderiam causar resultado determinou a suspensão das ações em trâmite para a 
graves prejuízos à carcinicultura e à aquicultura brasileiras; importação deste crustáceo, O Parecer enfatiza a necessidade de 

ser exercida uma forte e ativa vigilância para assegurar a proteção c. A efetivação da Instrução Normativa do MPA (IN 
dos interesses brasileiros e a continuidade da recuperação da Nº14/2010), que estabelece a obrigatoriedade da 
carcinicultura nacional. realização de Análise de Risco de Importação (ARI), para 
Nesse contexto, a ABCC tem se mantido atuante contra as produtos importados oriundos da aquicultura,  medida 
constantes ameaças de importação de camarão, lutando pela considerada indispensável para dar a necessária 

o manutenção da Instrução Normativa N 39, de 04 de Novembro de tranquilidade e segurança aos produtores brasileiros de 
1999, que proíbe, por motivos sanitários, a importação de camarão camarão e de peixes cultivados;
de qualquer origem, Por outro lado, tem sido constante a presença 

d. A demonstração da necessidade de incentivos oficiais da ABCC em Brasília,  atenta a novas iniciativas ou fatos que 
voltados para recuperação da competitividade das possam trazer efeitos negativos ao setor. 
exportações de camarão (as exportações brasileiras 
decresceram de 58.455 toneladas em 2003 para 1.601 9 Licenciamento Ambiental nos Estados do Piauí e Ceará
toneladas em 2010). Contando com o apoio das suas afiliadas estaduais (ACCC e 

2 Após um período de cinco anos de luta, a ANEEL, finalmente, ACCI), a ABCC trabalhou diuturnamente para lograr êxito nas 
aprovou a Resolução Normativa ANEEL Nº 414, de 09 de Setembro negociações com os órgãos ambientais estaduais do Ceará, 
de 2010, equiparando a tarifa de energia elétrica aplicada para a SEMACE. e do Piauí, SEMAR.
agricultura irrigada à aquicultura. 

10 Apoio ao Programa de Sanidade nas Fazendas de 
Camarão

Consciente da importância da sanidade no âmbito da carcinicultura 
brasileira, e tendo presente o atual momento por que passa a 
atividade no país, a ABCC, ANCC e a ACCC, desde meados de 
2011, vêm dando apoio ao PSF- Camarão, programa coordenado 
pelo Prof. Dr. Pedro Martins, da UFRN-DOL, que e o responsável 
pelo o Centro de Saúde de Animais Aquáticos (CSAq). O programa 
consiste na transmissão de conhecimentos acerca do tema 
sanidade aos produtores e técnicos, mediante a realização das 
chamadas “Clínicas Tecnológicas”, nas quais os profissionais 
interessados são treinados e capacitados para realização de 
análises do estado de saúde dos camarões. Outro aspecto 
importante desse programa se refere às coletas quinzenais de 
camarão nas fazendas atendidas nas principais bacias e estuários 
do estado do Rio Grande do Norte e, nos últimos meses, do estado 

3 Com a celebração do Convênio 051/2010 com o Ministério da do Ceará.
Pesca e Aquicultura, a ABCC realizou nos estados do Rio Grande do 
Norte e Ceará, no período de 06 de Janeiro a 03 de Junho de 2011, 32 11 Isenção do PIS e da COFINS
cursos para pequenos produtores de camarão, trabalhadores rurais No mês de Novembro de 2011, após constantes articulações em 
sem qualificação profissional e para técnicos da indústria de Brasília, a ABCC conseguiu reunir-se com a Secretaria Executiva 
processamento do setor, nos quais 704 profissionais foram treinados do Ministério da Fazenda, para apresentar as propostas de 
e/ou qualificados. reivindicação relativas à isenção do PIS e da COFINS nas 

operações comerciais e á desoneração da folha de pagamentos, 
4 ABCC e Associações Estaduais são Fortalecidas pela para o setor da carcinicultura nacional.
Criação da CPR – Contribuição Permanente de Ração Com o diálogo aberto mediante a entrega ao Ministério de um 
Por iniciativa da ABCC e da ANCC, e com o apoio das associações vasto estudo sobre o tema, a ABCC seguirá buscando apoio 
dos estados do Piauí (ACCPI), do Ceará (ACCC) e Paraíba (ACP- político para lograr êxito neste pleito, que se configura como 
PB), os produtores de camarão do Brasil aprovaram a criação da factível e de singular importância para o crescimento da atividade 
Contribuição Permanente de Ração (CPR) com objetivos explícitos no país.
de fortalecimento institucional e representativo de suas organizações 
nas esferas estadual e nacional... 

5 Defesa do Setor na Revisão Antidumping nos Estados 
Unidos

A ABCC, que acompanhou permanentemente o processo 
antidumping, conseguiu cumprir os requisitos necessários e, 
portanto, teve o direito de solicitar formalmente à Comissão de 
Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC), a revisão de 
danos à indústria local derivados da proibição de importações de 
camarão de origem brasileira. 

6 Capital Mundial da Aquicultura
A cidade de Natal/RN, no mês de Junho deste ano, foi 
transformada na Capital Mundial da Aquicultura por ocasião da 
FENACAM/WAS 2011. O maior evento da aquicultura mundial 
ocorreu entre os dias 6 e 10 do referido mês com a participação de 
mais de quatro mil inscritos entre empresários, produtores, 
profissionais do setor, estudantes e público em geral.
Pela segunda vez em menos de 10 anos, a ABCC, em parceria ABCC - Rua dos Caicós, 1865 – 1º Andar , Dix-Sept Rosado, Natal-RN, 
com a WAS (Sociedade Mundial de Aquicultura, na sua sigla em CEP 59052-700 Brasil - Fone/Fax (84) 3231 – 6291  e-mail: 
inglês), patrocinou um evento histórico no Brasil, no qual os abccam@abccam.com.br web: www.abccam.com.br
principais temas relativos à aqüicultura mundial e brasileira foram 
abordados e discutidos, como sustentabilidade ambiental, 
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