INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA/MMA Nº 2, DE 16 DE
MAIO DE 2013
Estabelece critérios para pesca na Lagoa
Aruarama no Rio de Janeiro
O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA E A MINISTRA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto no art. 27, § 6º, inciso I, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, no Decreto nº 6.981, de 13 de
outubro de 2009 e considerando o que consta no Processo nº
28341.003131/89-93 e nº 00377.000805/2011-46, resolvem:
Art. 1º O exercício do pesca na Lagoa de Aruarama, no Estado do Rio de
Janeiro, obedecerá os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Instrução
Normativa Interministerial.
Parágrafo único. Para a gestão da atividade pesqueira na Lagoa de Araruama
são definidas as seguintes áreas:
I - Área I: compreendida entre a boca de entrada do Canal de Itajuru (Forte de
São Mateus), coordenadas geográficas: lat. 22° 53'9.5"S e long. 42° 00' 21.6"O
e a Ponte Wilson Mendes (Ponta do Ambrósio, no Baixo Grande, em São
Pedro da Aldeia), coordenadas geográficas : lat. 22° 51' 54.1"S e long. 42° 2'
59.6"O;
II - Área II: compreendida entre a Ponte Wilson Mendes (Ponta do Ambrósio,
no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia), coordenadas geográficas : lat. 22°
51' 54.1"S e long. 42° 02' 59.6"O e a Ponta dos Macacos (Canal do Boqueirão,
em São Pedro da Aldeia), coordenadas geográficas: lat. 22° 52' 30.6"S e long.
42° 06' 25.6"O; e
III - Área III: compreendendo toda a área lagunar a oeste e sul da Ponta dos
Macacos, coordenadas geográficas: lat. 22° 52' 30.6"S E long. 42° 06' 25.6"O.
Art. 2º Proibir o exercício da pesca na Lagoa de Araruama, no Estado do Rio
de Janeiro, nos seguintes casos:
I - a pesca de peixe e crustáceos, com qualquer método ou arte de pesca,
anualmente, no período de 1° de agosto a 31 de outubro;
II - pesca motorizada com rede de arrasto de portas ou qualquer outra
modalidade de arrasto utilizando embarcações para a tração das redes;
III - com utilização de equipamento de sonda como apoio à atividade de pesca;
IV - pesca com redes de espera ou de cerco, utilizando para a tração das
redes, embarcações com comprimento superior a 7 m (sete metros) ou com
potência de motor superior a15 HP;
V - pesca com redes de espera e cerco na Praia do Forte, entrada da Lagoa de
Araruama, no polígono compreendido entre as seguintes coordenadas e em
conformidade com o Anexo I desta Instrução Normativa Interministerial:
Ponto 1: lat. 22° 53' 25" S e long. 42° 00' 04" O;

Ponto 2: lat. 22° 55' 48" S e long. 42° 00' 59" O;
Ponto 3: lat. 22° 55' 54" S e long. 42° 02' 15" O;
Ponto 4: lat. 22° 54' 53" S e long. 42° 02' 06" O;
Ponto 5: lat. 22° 54' 07" S e long. 42° 01' 45" O; e
Ponto 6: lat. 22° 53' 02" S e long. 42° 00' 38" O.
Art. 3º Proibir, anualmente, no período de 1º de março a 30 de julho, a pesca
com redes de espera e cerco, no final da Área II e início da Área III, entre o
Canal do Boqueirão em São Pedro da Aldeia e a Praia do Sudoeste em Cabo
Frio, da Pedra Lisa e o prédio da Ponta do Costa, no polígono compreendido
entre as seguintes coordenadas, conforme consta no Anexo I desta Instrução
Normativa Interministerial:
Ponto 1: lat. 22° 52' 44" S e long. 42° 06' 49" O
Ponto 2: lat. 22° 53' 15" S e long. 42° 05' 22" O
Ponto 3: lat. 22° 52' 23" S e long. 42° 06' 11" O
Ponto 4: lat. 22° 52' 33" S e long. 42° 06' 49" O
Art. 4º Proibir a captura, a comercialização e a industrialização dos recursos
pesqueiros, na Lagoa de Araruama, com tamanhos inferiores aos
estabelecidos na tabela constante do Anexo II desta Instrução Normativa
Interministerial.
§ 1º Para efeito de mensuração define-se por comprimento total do camarão, a
distância entre a extremidade do rostro e a ponta do telson, e o comprimento
total dos peixes, da ponta do focinho à extremidade furcal.
§ 2º Para efeito de fiscalização, será tolerado em relação ao peso total, o
máximo de 10 % (dez por cento) de peixes e camarões, com tamanho inferior
ao permitido.
Art. 5° Permitir o exercício da pesca na Área I da Lagoa de Araruama
exclusivamente com os seguintes petrechos:
I - marcas de barragem: com a utilização de até 2 (duas) redes, com malha de
12 mm (doze milímetros) de nó a nó, com distância máxima de 4 m (quatro
metros) entre estacas consecutivas, devendo o conjunto ocupar menos da
metade da seção útil do canal na baixa-mar e utilizando apenas uma seção
lateral do canal, em consonância com a NORMAN 11 da Diretoria de Portos e
Costas da Marinha do Brasil, observadas as seguintes condicionantes:
a) em cada seção perpendicular à correnteza de vazante poderá ser operada
uma única marca de barragem, não podendo ser implantadas novas marcas de
barragem;
b) permitir somente as marcas de barragem que tenham documentos que
comprovem a sua atuação anterior no local;
c) ficam excluídos os canais nos quais é proibida a pesca com artes de pesca
fixas, de acordo com a legislação em vigor; e,

d) durante a operação de pesca, as marcas de barragem devem estar
sinalizadas conforme legislação em vigor, e devem ser retiradas ao final de
cada maré de vazante;
II - tarrafas de arremesso e puçás com malha de acordo com o tamanho
mínimo da espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta
Instrução Normativa Interministerial;
III - linha-de-mão, molinete ou carretilha, de acordo com o tamanho mínimo da
espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta Instrução
Normativa Interministerial;
Art. 6° Permitir o exercício da pesca na Área II da Lagoa de Araruama
exclusivamente com os seguintes petrechos e período:
I- arrasto de dois calões: com malha de 12 mm (doze milímetros) de nó a nó e
4 m (quatro metros) de boca;
II - troia para camarão: com malha de 12 mm (doze milímetros) de nó a nó,
comprimento máximo de 60 m (sessenta metros) e altura máxima de 3 m (três
metros), ficando proibido o uso de tamanco cuja altura seja maior do que 10 cm
(dez centímetros) ou de qualquer outro artifício que permita a utilização dessas
redes nas áreas profundas da lagoa;
III - gancho de tainha: com tamanhos mínimos de malha, na parede, de 40 mm
(quarenta milímetros) de nó a nó; no curral de 12 mm (doze milímetros) de nó a
nó; e no trimbobó de 40 mm (quarenta milímetros) de nó a nó, ficando
permitida a sua utilização no período de 1º de março a 30 de junho;
IV - gancho de carapicu: com paredes de tamanho máximo de 500 m
(quinhentos metros) de comprimento e malha mínima de 15 mm (quinze
milímetros) de nó a nó, na parede e 12 mm (doze milímetros) nos currais,
ficando permitido, anualmente, no período de 16 de novembro a 1º de março,
sendo vedada a utilização de trimbobó, rufo ou qualquer outro petrecho que
capture a tainha neste período;
V - tarrafas de arremesso e puçás com malha de acordo com o tamanho
mínimo da espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta
Instrução Normativa Interministerial; e,
VI - linha-de-mão e molinete ou carretilha, de acordo com o tamanho mínimo
espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta Instrução
Normativa Interministerial.
§ 1º Para o cadastramento dos petrechos já existentes, os comprimentos dos
referidos ganchos para peixes serão definidos em autorização específica
(Anexos III-A e III-C), a partir das características próprias de cada petrecho,
sendo que após este cadastramento, a quantidade e as medidas não poderão
ser alteradas.
§ 2º Na Área II, somente poderão ser utilizados os ganchos já existentes para
peixes até a data da publicação desta Instrução Normativa Interministerial e
com documentação comprobatória de sua atuação anterior.

Art. 7° Permitir o exercício da pesca na Área III da Lagoa de Araruama
exclusivamente com os seguintes petrechos e período:
I - arrasto de dois calões, com malha mínima de 12 mm (doze milímetros) de
nó a nó e 4 m (quatro metros) de tamanho máximo de boca;
II - troia para camarão, com malha de 12 mm (doze milímetros) de nó a nó,
comprimento máximo de 60 m (sessenta metros) e altura máxima de 3 m (três
metros), sendo proibido o uso de tamanco cuja altura seja maior do que 10 cm
(dez centímetros) ou de qualquer outro artifício que permita a utilização dessas
redes nas áreas profundas da lagoa;
III - gancho de tainha, com paredes cujo comprimento seja de até 500 m
(quinhentos metros), com tamanhos mínimos de malha, na parede de 40 mm
(quarenta milímetros) de nó a nó; no curral de 12 mm (doze milímetros) de nó a
nó; e no trimbobó de 40 mm (quarenta milímetros) de nó a nó, ficando
permitido, anualmente, no período de 1º de março a 30 de junho;
IV - gancho de carapicu: com paredes de tamanho máximo de 500 m
(quinhentos metros) de comprimento e malha mínima de 15 mm (quinze
milímetros) de nó a nó, na parede e 12 mm (doze milímetros) nos currais,
ficando permitido, anualmente, no período de 16 de novembro a 1º de março;
V - gancho de camarão, com parede cujo comprimento seja de até 100 m (cem
metros) e malha mínima de 12 mm (doze milímetros) de nó a nó na parede e
no curral, devendo ser observadas as seguintes condições:
a) permitir a instalação de, no máximo, 5 (cinco) ganchos de camarão em fila
transversal à extensão da lagoa; e,
b) as filas devem ser iniciadas a 50 m (cinquenta metros) da margem da lagoa
e deve ser mantida uma distância mínima de 3 m (três metros) entre o curral de
um gancho e a parede do gancho subsequente;
VI - rede de espera ou cerco de carapicu, com malha mínima de 25 mm (vinte e
cinco milímetros) de nó a nó, altura máxima de 1,5 m (um e meio metro) e
comprimento máximo de 550 m (quinhentos e cinquenta metros);
VII - rede de espera ou cerco de tainha, com malha mínima de 45 mm
(quarenta e cinco milímetros) de nó a nó, altura máxima de 12 m (doze metros)
e comprimento máximo de 550 m (quinhentos e cinquenta metros);
VIII - rede de espera ou cerco de perumbeba, com malha mínima de 60 mm
(sessenta milímetros) de nó a nó, altura máxima de 10 m (dez metros) e
comprimento máximo de 1000 m (mil metros);
IX - rede de espera ou cerco de carapeba, com malha mínima de 45 mm
(quarenta e cinco milímetros) de nó a nó, altura máxima de 25 m (vinte e cinco
metros) e comprimento máximo de 700 m (setecentos metros);
X - rede de espera ou cerco de saúba, com malha mínima de 35 mm (trinta e
cinco milímetros) de nó a nó, altura máxima de 15 m (quinze metros) e
comprimento máximo de 550 m (quinhentos e cinquenta metros).
XI - tarrafas de arremesso e puçás com malha de acordo com o tamanho
mínimo da espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta
Instrução Normativa Interministerial; e

XII - linha-de-mão e molinete ou carretilha, de acordo com o tamanho mínimo
espécie capturada, conforme estabelecido no Anexo II desta Instrução
Normativa Interministerial.
§1º Para a pesca de rede de espera especificada nos itens V, VI, VII, VIII e IX,
fica estabelecido o horário das 16 (dezesseis) horas de um dia até às 8 (oito)
horas do dia seguinte; e,
§ 2º A pesca de cerco descrita nos incisos acima é permitida em qualquer
horário, desde que a embarcação e os tripulantes permaneçam dentro do
cerco.
Art. 8° Para efeito de mensuração das malhas das redes especificadas, nesta
Instrução Normativa Interministerial, define-se a medida de malha de nó a nó,
como sendo a distância entre os nós consecutivos da malha da rede.
Parágrafo único. Para a adequação das malhas usadas nos petrechos
discriminados nesta Instrução Normativa Interministerial, fica estabelecido o
prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação.
Art. 9° Proibir a colocação de quaisquer petrechos nos canais de comunicação
entre as Áreas I, II e III, e nos canais de fluxo de maré, conforme legislação em
vigor.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às marcas de barragem
na Área I.
Art. 10. A permissão para a instalação das artes de pesca fixas, na Lagoa de
Araruama, será concedida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA,
obedecendo a legislação vigente.
§ 1º Os proprietários de artes fixas de pesca em atuação na Lagoa de
Araruama, devem cadastrá-las preenchendo o formulário contido no Anexo IIIA e considerando o formulário do modelo para medição de ganchos contido no
Anexo III-C desta Instrução Normativa Interministerial.
§ 2º Para a identificação e fiscalização das artes fixas de pesca, deverá ser
fixado em local de fácil visualização, uma placa contendo o nome completo do
proprietário e o número da permissão concedida pelo órgão competente.
§ 3° A placa citada no parágrafo anterior deverá ser providenciada pelo
pescador responsável pela a arte fixa de pesca e deverá ser confeccionada em
madeira com as seguintes características:
I - comprimento de 50 cm (cinquenta centímetros) e altura de 25 cm (vinte e
cinco centímetros); e,
II - pintura na cor laranja e letras pintadas na cor preta, com tamanho mínimo
de 5 cm (cinco centímetros) e espaçamento mínimo de 2 cm (dois centímetros)
entre uma linha e outra.

Art. 11. A atividade de pesca com ganchos ou currais para peixes, será
mantida somente para os pescadores que possuem cadastros dos órgãos
competentes anteriores ao MPA(SUDEPE, IBAMA, MAPA), sendo proibida a
instalação de novos ganchos na citada Lagoa.
Art. 12. A transferência da permissão de instalação de arte de pesca fixa e a
autorização de pesca só poderá ocorrer entre pescadores profissionais que
estejam devidamente licenciados e registrados no órgão competente.
Art. 13. Após a temporada de pesca com o uso das artes fixas, devem ser
retiradas da citada lagoa, no prazo máximo de 30 dias, as redes e as estacas
ficando apenas, as palafitas.
Art. 14. Os proprietários dos demais tipos de artes de pesca em atuação na
Lagoa de Araruama, devem fazer o cadastramento das artes preenchendo o
formulário contido no Anexo III-B desta Instrução Normativa Interministerial.
Art. 15. A aquicultura na lagoa, somente poderá ser exercida pela população
tradicional, em área máxima de 2 (dois) hectares, por pescadores devidamente
registrados nos órgãos competentes, sendo que qualquer pessoa física ou
jurídica de fora deve estabelecer parcerias integradoras com a comunidade
pesqueira local.
Art. 16. Os pescadores responsáveis pelo uso das artes fixas de pesca
(ganchos, marcas de barragem), e os pescadores que utilizam as outras artes
de pesca (redes de espera ou cerco, tarrafas ou puçás), ficam obrigados ao
preenchimento de mapa de captura informando as espécies capturadas, as
quantidades em quilos e a data da captura.
Parágrafo único. Os formulários de mapa de captura, Anexos IV-A, IV-B e IV-C
constantes desta Instrução Normativa Interministerial, após preenchidos,
deverão ser entregues mensalmente na sede da Superintendência Federal do
MPA/RJ ou na unidade descentralizada mais próxima, ou na sede da
Superintendência Estadual do IBAMA/RJ ou na unidade descentralizada mais
próxima.
Art. 17. Aos infratores desta Instrução Normativa Interministerial, serão
aplicadas as penalidades previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.
Art. 18. Esta Instrução Normativa Interministerial entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCELO CRIVELLA
Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura
IZABELLA TEIXEIRA
Ministra de Estado do Meio Ambient
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ANEXO I
ÁREAS DE EXCLUSÃO NA LAGOA DE ARARUAMA
(1. Praia do Forte e 2. Praia do Sudoeste, Cabo Frio, RJ)
ANEXO II
TABELA COM OS TAMANHOS MÍNIMOS POR ESPÉCIE
Nome vulgar

Nome Científico

Camarão-rosa

Farfantepenaeus
brasiliensis,
Farfantepenaeus
paulensis
Eugerres brasilianus
Micropogonias furnieri
Menticirrhus americanus
Atherinella brasiliensis
Macrodon ancylodon
Centropomus
undecimalis
Opisthonema oglinum
Sardinella brasiliensis
Mugil Liza
Mugil curema
Pogonias cromis

Carapeba
Corvina
Papa-terra
Peixe-Rei
Pescadinha
Robalo flexa
Sardinha-lage
Sardinha-verdadeira
Tainha
Parati ou Saúba
Perumbeba

ANEXO III-A

Tamanho Mínimo das
Espécies (cm)
9

17
25
20
10
25
50
15
17
35
20
30

ANEXO III-B

ANEXO III-C

ANEXO IV-A

ANEXO IV-B

ANEXO IV-C

OBSERVAÇÃO:
1-Os dados fornecidos serão mantidos confidenciais e serão de uso restrito à
pesquisa.
2-A obrigatoriedade do fornecimento das informações sobre as pescarias está
prevista no Decreto Nº 4.810/03. O não cumprimento ou o fornecimento de
informações falsas implicará em sanções que vão desde multas até o
cancelamento das permissões de pesca e registro.
3-Quando o número de espécies for maior que o espaço disponível, utilizar
outro formulário como continuação.
4-Nome do mestre legível.
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