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Londrina, 10 de fevereiro de 2015 

 

À Excelentíssima Presidenta da República Federativa do Brasil 

 

DILMA VANA ROUSSEFF 

Gabinete da Presidência - Brasil 

Endereço: Praça dos Três dos Poderes S/nº 

CEP: 70150-900 - Brasília/DF  

 

Assunto: Moção do XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia, onde a SBI manifesta seu apoio à 

manutenção da Portaria 445 e valoriza a atual determinação dos Ministérios da Pesca e Meio 

Ambiente, expressa durante o XXI EBI. 

 

Excelentíssima Presidenta, 

A XX Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Ictiologia - SBI, que ocorreu 

nas dependências do auditório Beberibe, Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda, Pernambuco, 

local de realização do XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia, no dia 5 de fevereiro de 2015, realizada 

durante o XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia - EBI, aprovou em plenária por unanimidade a 

seguinte Moção, a fim de apoiar à manutenção da Portaria 445 e valorizar a atual determinação dos 

Ministérios da Pesca e Meio Ambiente. Na qualidade de pesquisadores, professores e estudantes, e 

munidos do sentimento de cumprir com o dever e papel social que nos cabe para com o nosso País, 

encaminhamos à Vossa Excelência este documento, certos de contar com Vossa atenção quanto às 

providências necessárias. 

 

Moção Aprovada na XX Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Ictiologia, 

Recife 05 de fevereiro de 2015 

 

A Publicação da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, Portarias MMA 444 e 445 

de dezembro de 2014, representa um marco para a conservação e uso sustentável da fauna 

brasileira. No âmbito do Programa Nacional de Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção (Portaria MMA 43/2014), a comunidade cientifica teve um papel crucial no 

processo de avaliação do estado de conservação de 4.509 espécies de peixes, com a 

participação de mais de duzentos ictiólogos que aplicaram critérios internacionalmente 

adotados sobre a maior base de dados jamais reunida sobre o tema. A Lista e seus 

desdobramentos foram temas centrais do XXI Encontro Brasileiro de Ictiologia (EBI), 

realizado em Olinda, PE, de 01 a 06 de fevereiro de 2015.   

Além de uma palestra e uma mesa redonda tratando do tema, pesquisadores e 

representantes dos ministérios do Meio Ambiente e da Pesca e Aquicultura, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, setor pesqueiro artesanal (Movimento dos 

Pescadores e Pescadoras e Conselho Pastoral dos Pescadores) e organizações não-

governamentais (Oceana e Coletivo Internacional de Apoio aos Trabalhadores da Pesca) 

reuniram-se em sessão especial a fim de discutir os desdobramentos da Portaria 445, que 

trata dos peixes e invertebrados aquáticos ameaçados.   

A Sociedade Brasileira de Ictiologia (SBI) endossa a qualidade cientifica das 

avaliações e manifesta seu apoio à manutenção da Portaria 445. A SBI também valoriza a 

atual determinação dos Ministérios da Pesca e Meio Ambiente, expressa durante o XXI EBI, 

em reestabelecer as bases para a gestão pesqueira nacional.  No entanto, as políticas de 
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conservação e uso sustentável da ictiofauna brasileira devem ir além das normativas atuais, 

considerando que: 

 

1) O número de espécies ameaçadas de peixes vem aumentando principalmente 

em função da intensificação das atividades antrópicas que geram perda de habitat, e 

também da exploração comercial intensa. 

2) A ampla participação da sociedade e a integração dos conhecimentos 

científicos e locais são elementos essenciais para a reversão do quadro de degradação 

da biodiversidade brasileira. 

3) A comunidade cientifica e as comunidades pesqueiras artesanais vem a muito 

expressando preocupação com o estado crítico dos estoques e a falência da gestão 

pesqueira nacional. 

4) O foco da gestão pesqueira historicamente tem sido a pesca industrial e a 

aquicultura, em detrimento da pesca artesanal de pequena escala. 

 

Nesse contexto, a SBI, em sua XX Assembleia Geral Ordinária, solicita à Presidência 

da República, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Pesca e Aquicultura, ações 

urgentes no sentido de: 

 

1) Fiscalizar o cumprimento das normas existentes. 

2) Esclarecer aos setores envolvidos, incluindo as sociedades cientificas, sobre 

quais serão as etapas subsequentes à publicação da Lista Nacional de Espécies 

Ameaçadas, inclusive os instrumentos de gestão a serem adotados. 

3) Aprimorar a comunicação acerca da Portaria 445, disponibilizando e 

publicando integralmente as fichas de avaliação e cartilhas que facilitem a 

interpretação das normas por pescadores e fiscais, considerando a diversidade 

etnotaxonômica (nomes populares regionais das espécies).  

4) Priorizar a elaboração, publicação e implementação de Planos de Ação para 

todas as espécies ameaçadas, conforme compromissos do Brasil como signatário da 

Convenção da Diversidade Biológica.  

5) Ajustar as medidas de gestão e recuperação às ameaças específicas para 

cada região, incluindo não somente a pesca, mas também outros vetores como 

hidrelétricas, transposições, desmatamento e degradação de habitat, conforme aponta 

o processo de avaliação das espécies. 

6) Definir o conceito de “uso sustentável” a que se refere o Artigo 3º da 

Portaria 445 e desenvolver seus indicadores. 

7) Efetivar a adesão do Brasil às Diretrizes para a Pesca de Pequena Escala, 

aprovadas no âmbito da FAO, internalizando-as em suas políticas públicas. 

8) Revisar o marco legal brasileiro de gestão pesqueira, incorporando o 

princípio de precaução, a inversão do ônus da prova para espécies vulneráveis, o 

planejamento espacial sistemático e o conhecimento etnobiológico, ferramentas 

econômicas e rastreabilidade, cotas para pesca industrial e territórios exclusivos para 

a pesca artesanal de pequena escala. 

9) Assegurar que a composição das instâncias consultivas de gestão ambiental e 

gestão pesqueira represente a capacidade técnica do país e sua diversidade 

socioeconômica e cultural.  

10) Eliminar os impedimentos para a representação paritária da academia e da 

sociedade civil (Movimentos, Redes e ONGs) nas Comissões Permanentes de Gestão 

(CPGs) e Grupos Técnicos (GTs), bem como assegurar a presença de observadores 

nas reuniões, inclusive na Comissão Técnica de Gestão Compartilhada dos Recursos 

Pesqueiros (CTGP) e outros fóruns interministeriais. A academia e a sociedade civil 

devem poder atuar nesse fóruns em condições equivalentes às dos integrantes do 
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CONAPE (Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca) 

11) Criar e tornar públicos os critérios para a escolha e indicação de 

representações, conforme a Política Nacional de Participação Social. 

12) Reconstruir a estatística pesqueira brasileira, contemplando dados de 

captura, esforço de pesca e descarte, assim como o monitoramento participativo e 

auto-monitoramento, observadores de bordo, avaliações frequentes de estoque e dos 

ecossistemas. 

 

A Assembleia, portanto, requer das autoridades públicas a adoção imediata das ações aqui 

elencadas para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável do país. 

 

 

Sendo assim, mui respeitosamente solicitamos a atenção de Vossa Excelência aos temas acima 

listados e nos colocamos à disposição para colaborar e apresentar quaisquer esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 
Prof. Dr. Oscar Akio Shibatta 

Presidente da Sociedade Brasileira de Ictiologia (SBI) 

Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas 

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, Brasil 

CEP 86057-970 


