
FORrARIAllQ 185, IE 27 DEABRILIE 1973.

o Superintendente da Superintendêrcla do Desenvolvimento da

Pesca - SUDEPEr usancb das atri.bJ.içi)es que lhe confere o artigo 49 da Lei ~

legada ~ 10 de li de outubro de 1962 e,
ccesadererôo as caracterIsticas da pesca de canarão na re

9100 laguna de cananéla, 00 Estado de são Paulo;
CalSiderarxio o resultaio de estudos e debates levados a

efeito por- reo::merrlação da stDEPE, no sentido de o::ncillar 08 efeitos t.écn!

CXlS a:m oojetivos econânioos, visados pelos profissionais interessados;

COOsiderard:> que o atual sistema de pesca pratiCldo em ~
néia m::lStrou-se inooveniente, faoe ao fato de vir possibilitando a captura ~

xagerada de formas jovens, a1n:::laem fase inicial e intennecllro:ia dê desenvo!
vimento, além das conseqcêncías prejudiciais à consezvaçã:> do aTblente,efet:é1!2

do, nuitas vezes, de forma irreparável as oordiÇÕN naturús que possibilitAm
e garatem a perpe:tuação das espécies;

COnsideramo o fato de que a região l.agunar de cananéla .!
presenta características particulares que a tomam o mUor cele1.rt:l TCl Estado

do camarão "legitilro" (Penaeus sch.bn1tti) e "rosa" (Penaewi paulensie) em

fase de crscilrento;
Coosiderard:> , f.ina.lm!nte, que cabe ao Pcxler PÚblioo baixar

ronnas que qarantesn a presen-ação dessas espécies, bem caro das cond1«Õe8 ~

bientais em que se ôesenvctven, a fim de assegurar a cx:ntinuidade da pesca em
nfveí.a que venhan a permí.t.í.r o õesenvctvíaenec dessa atividade sem decl1rú.o

da qualidade, da quantidade e do valor eocnêrnioc da produçi:J,

Art. 19 - Fica prcdbâôc a pesca do camarão, cx:rnredes de
arrasto, a:m 00 sem perta, tracicnadas por qualquer tipo de errbarcação, na
região lagunar de Cananéia, desde a Barra do lcapara, rc municlpio de 19uape
até a pc:nta 00 sul da ITha de Cardoso, nos limites dos Estados de são Paulo e

00 Paraná, o::xrpreerrle.r as áreas oonhecidas por Mar Pequeno ou Mar de 19ua
pe, Mar de Cananéia ou Mar de Fora, Mar de abatão ou Mar de Dentro, Mar de

ltapitanga, Baia de Traparrlé, Barra de Cananéia e Mar de Ararapira.



Art. 29 - i'!: pecn1tida a pesca 00 camarão, na regioo descrj,
ta no Artigo 19 nas épocas autorizadas e quando pratiCêrlas can os seguintes
aparelhos:

a) - redes do trípo "picare", armadas nas canoas cem ou sem
m::>tor de pcpe , e reoolllida per cabos de terra, cujas d.im:msÕese caracterIst;!
cas coeãeçen as seguintes especificações:

carprimento mãxi.no de 100 m (cem metros), altura máxima 5 m
(cínoo metros) e malha mlnima de 30 nm (trinta miUiretros), JOOdidaentre n5s

ccoetos, malha esticada, em qualquer seção da rede.
b) - tarrafas oon malha rnInirna de 30 rrm (trinta milirretros)

medida entre n5s ccostcs , malha esticada em qualquer seção.
Art. 39 - a SUperinterdente da SlIJEPE, cem fur<larento em

informações técnicas, indicará anua..lmente, através da Portaria, o per'Iodc da

pesca do canaroo, a que se refere o artigo 19,
Art. 49 - A presente Portaria entrará em vigcr na data de

sua publicaçoo, revoçedas as dí.sposdçóes em ccoerârão.

D.a.U. I I
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