
Cláudio Fabi
Analista Ambiental do ICMBio- CEPTA

CEro , 2019



 CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA (1988)

    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

poder público:

BASE LEGAL



I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético

VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.
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Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 
Metas de Aichi 

(Conferência das Partes - Nagoia – COP 10/ Convenção sobre 
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Bagropsis reinhardti (Lütken, 1874); 
Mandi-Bagre

PRINCIPAIS AMEAÇAS
 
Lançamentos de esgotos domésticos em áreas urbanizadas, 
barramentos para fins de fornecimento de energia elétrica e 
sedimentação de material fino oriundo de minerações, causando 
assoreamento e alterações na qualidade de hábitat da espécie.
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Brycon nattereri, (Günther, 1864)
Pirapitinga

PRINCIPAIS AMEAÇAS
 
O represamento de rios modifica profundamente o ciclo hidrológico 
natural, prejudicando em particular espécies que preferem ambientes de 
água corrente. Além disso, a destruição das florestas ao longo das 
margens dos rios é outro importante fator, já que sua dieta é baseada 
principalmente em recursos decorrentes desses ambientes.
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Conorhynchos conirostris Valenciennes, 
1840;   Pirá

PRINCIPAIS AMEAÇAS
 
Fragmentação de habitats induzida pela construção de barragens, 
descaracterização dos ambientes (principalmente assoreamento, degradação 
de lagoas marginais e deterioração da qualidade da água através da poluição), 
e introdução de espécies exóticas. 
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Lophiosilurus alexandri  
(Steindachner, 1876); Pacamão

PRINCIPAIS AMEAÇAS
 
Barramentos de empreendimentos hidrelétricos, que alteraram 
substancialmente a qualidade de seu habitat original; presença de 
espécies que não pertencentes à bacia e pressão de pesca, que 
reduzem suas populações.
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