
PORTARIA IBAMA N° 110, 24 DE SETEMBRO DE 1997. 
 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no 
artigo 24 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n° 78, de 5 de abril de 1991, 
e artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MINTER n° 
445, de 16 de agosto de 1989, e  
 
TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 19671, 
e das Leis n° 7.679, de 23 de novembro de 19882 e n° 8.617, de 4 de janeiro de 1993; 
e  
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas de gerenciamento da 
atividade pesqueira na Lagoa de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de detalhamento dos petrechos que poderão ser 
utilizados na pesca. 
 
CONSIDERANDO o que foi discutido na Reunião de Ordenamento com a comunidade 
pesqueira da referida Lagoa e, ainda do que resultou no Processo IBAMA/SEDE n° 
02001.001821/97-85. Resolve: 
 
Art. 1° Proibir, na Lagoa de Araruama, o exercício da pesca, com rede de arrasto de 
porta ou qualquer outra modalidade de arrasto, com a utilização de embarcações para 
tração das redes e, com rede de espera ou de cerco, com a utilização de embarcações 
de comprimento superior a 6m (seis metros) e ou com potência de motor superior a 13 
Hp. 
 
Art. 2° Permitir o exercício da pesca na Lagoa, nas áreas I, II e III, conforme 
discriminação a seguir: 
 
I) área I, compreendida entre a boca de entrada do Canal de Itajuru (Forte de São 
Mateus) e a Adutora de Bacaxá (Baixo Grande), exclusivamente com os seguintes 
petrechos: 
 
a) marca de barragem: com a utilização de até 3 (três) redes, com malha de 12mm 
(doze milímetros), nó a nó, com distância máxima de 4m (quatro metros) entre estacas 
consecutivas, devendo o conjunto ocupar menos da metade da seção útil do canal na 
baixa-mar. Em cada seção perpendicular à correnteza de vazante, somente poderá 
operar uma única marca de barragem; 

b) tarrafa de arremesso e puçá. 

 
II) área II, compreendida entre a Adutora de Bacaxá (Baixo Grande) e a Ponta dos 
Macacos (Canal do Boqueirão, São Pedro da Aldeia), exclusivamente com os 
seguintes petrechos: 
 
a) arrasto de 2 (dois) calões: com malha de 12mm (doze milímetros), nó a nó, e 4m 
(quatro metros) de boca; 

                                                           
 

 



b) tróia: com malha de 12 mm (doze milímetros), nó a nó, 60m (sessenta metros) de 
comprimento e 3m (três metros) de altura, ficando proibido o uso de Tamanco, ou 
qualquer outro artifício que permita a utilização destas redes nas áreas profundas da 
Lagoa; 

c) gancho de tainha: com malha de 40 mm (quarenta milímetros), nó a nó, na parede, 

12 mm (doze milímetros), nó a nó, no curral e 40 mm (quarenta milímetros), nó a nó, no 
trombobó, com parede máxima de 500m (quinhentos metros) de comprimento, ficando 
a sua utilização permitida, somente no período de 1° de abril a 30 de julho, de cada 
ano; 

d) gancho de carapicu: com malha de 15 mm (quinze milímetros), nó a nó, na parede, 
12 mm (doze milímetros), nó a nó, nos currais e paredes de até 500m (quinhentos 
metros) de comprimento, permitida sua utilização, somente no período de 16 de 
novembro a 30 de março, de cada ano. 

 
III) área III, compreendendo toda a área lagunar a oeste e sul da Ponta dos Macacos, 
exclusivamente com os seguintes petrechos: 
 
a) arrasto de 2 calões: de acordo com as características definidas para a Área II;. 

b) tróia: de acordo com as características definidas para a Área II;. 

c) gancho de tainha: de acordo com as características e época definidas para a Área II; 

d) gancho de carapicu: de acordo com as características e época definidas para a Área 
II; 

 
e) gancho de camarão: com malha de 12 mm (doze milímetros), nó a nó, na parede e 
no curral, com parede máxima de 100m (cem metros) de comprimento, devendo ser 
observado: 
 
1) será permitida a instalação de, no máximo, 5 ganchos de camarão em fila 
transversal à extensão da lagoa; 

2) as filas serão iniciadas a 50m (cinqüenta metros) da margem da Lagoa; 

3) entre o curral de um gancho e a parede do gancho subseqüente, deverá ser mantida 
uma distância mínima de 2m (dois metros). 

 
f) espera ou cerco de carapicu: com malha igual ou superior a 25 mm (vinte e cinco 
milímetros), nó a nó, com o comprimento máximo de 550m (quinhentos e cinqüenta 
metros); 

g) espera ou cerco de tainha: com redes de malha igual ou superior a 45 mm (quarenta 
e cinco milímetros), nó a nó, com, no máximo, 12m (doze metros) de altura e 
comprimento máximo de 550m (quinhentos e cinqüenta metros); 

h) espera ou cerco de saúba: com malha igual ou superior a 35 mm (trinta e cinco 
milímetros), nó a nó, com 15m (quinze metros) de altura e comprimento máximo de 
550m (quinhentos e cinqüenta metros); 

i) espera ou cerco de carapeba: com malha igual ou superior a 45 mm (quarenta e 
cinco milímetros), nó a nó, 25m (vinte e cinco metros) de altura e comprimento máximo 
de 700m (setecentos metros); 

 



Art. 3° Para efeito de mensuração define-se a medida de malha nó a nó, como sendo à 
distância entre os nós consecutivos da malha da rede. 
 
Parágrafo Único Fica estabelecido o prazo de 180 dias para adequação das malhas 
utilizadas nos petrechos discriminados nesta Portaria. 
 
Art. 4° Fica proibida a colocação de quaisquer petrechos nos canais de comunicação 
entre as Áreas I, II e III, bem como nos canais de fluxo de maré. 
 
Parágrafo Único O disposto neste artigo não se aplica às marcas de barragem, na Área 
I. 
 
Art. 5° Os proprietários de ganchos, em atuação na Lagoa de Araruama, devem afixar, 
em local de fácil visualização, uma placa de identificação contendo o nome do 
proprietário. 
 
Art. 6° É proibida a captura, comercialização e industrialização de camarões, 
provenientes da Lagoa de Araruama, com tamanho inferior a 90 mm (noventa 
milímetros) de comprimento total. 
 
§ 1° Para efeito de mensuração define-se por comprimento total a distância entre a 
extremidade de rostro e a ponta do telson. 
 
§ 2° Para efeito de fiscalização tolerar-se-á em relação ao peso total, o máximo de 30% 
(trinta por cento) de camarão, com tamanho inferior ao estabelecido no caput deste 
artigo. 
 
Art. 7° Aos infratores da presente Portaria, serão aplicadas as penalidades previstas no 
Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967 e na Lei n° 7.679, de 23 de novembro 
de 1988 e demais atos normativos pertinentes. 
 
Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 9° Revogam-se as disposições ao contrário, especialmente a Portaria IBAMA n° 
120, de 17 de novembro de 1993. 
 
 
EDUARDO DE SOUZA MARTINS 
Presidente 
 
DOU 25/09/1997 
 


