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“Estabelece a Política de Conservação da Biodiversidade Aquática e dá outras 
providências”. 
 
Dispõe sobre a Política de Conservação da Biodiversidade Aquática, prevendo princípios, 
definições, atribuições do Poder Executivo, normas para a atividade pesqueira, adoção 
obrigatória de medidas de proteção e penalidades. 
 
Adoção obrigatória de medidas de proteção – o responsável pela implantação e operação 
de barragens e represas em cursos d’água, além de outras disposições legais, é obrigado a 
adotar medidas de conservação da biodiversidade aquática. Serão determinadas pelo órgão 
SISNAMA responsável pelo licenciamento ambiental medidas de proteção da 
biodiversidade aquática em qualquer empreendimento ou atividade que implique a 
alteração de regime de curso d’água, alteração da dinâmica oceanográfica ou da 
geomorfologia costeira. As medidas de proteção deverão preservar a conectividade 
ecossistêmica entre os diferentes ambientes utilizados pelas espécies ao longo de seu ciclo 
de vida. 
 
Atribuições do Poder Executivo – o projeto estabelece medidas a serem promovidas pelo 
Poder Executivo, dentre elas a de estabelecer formas para reparação de danos a recursos 
aquáticos ambientes associados e promover a gestão participativa. 
 
Exploração comercial da pesca – veda a exploração comercial do produto da pesca, 
excetuado o proveniente da pesca comercial e o da despesca (pesca destinada à captura do 
produto da piscicultura e da aqüicultura confinadas).   
 
Autorização – o exercício das diversas modalidades de pesca, exceto a de subsistência, 
estará sujeito a obtenção de inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do 
órgão competente, e no caso da aqüicultura, à respectiva licença ambiental, cujas validades 
serão definidas em regulamento. A Permissão para pesca comercial em águas interiores 
será especificada para cada bacia hidrográfica. 
 
Fornecimento de Informações – a pessoa física ou jurídica que explora a biodiversidade 
aquática deverá fornecer, sempre que solicitado por órgão competente do SISNAMA, 
informações sobre a exploração realizada. 
 
O Plano de Recursos Hídricos previsto na Lei 9.433/1997 deverá abranger os aspectos 
relativos à conservação da biodiversidade nas bacias hidrográficas. 
 
Penalidades – aos infratores serão aplicadas, independente das ações penais ou civis 
cabíveis, as sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais e nas demais regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.    
      
 
 


