
PORTARIA N.' 230, DE 13 DE ~IAIO DE 1975
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDm<ClA DO DESENVOL-

VIMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 2.0, inciso vn, do Decreto n.o 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, e

Considerando que, por seus fatores biótlcos e abíótícos, a Lagoa de
Araruama, do Estado do Rio de Janeiro, constitu-se em criadouro natural
de camarão, notadamente das espécies "Penaeus brasUiensts" e "Penaeus
paulensts" ;

Considerando o intenso esforço de pesca exercido na área, com inter-
ferência imediata no equlllbrlo biológico das populações de peneldeos e
consequentemente na formáção dos estoques oceânicos;

Considerando mais as conclusões alcançadas através dos trabalhos
de pesquisa levados a efeito no local, conforme Processo D,o 2084/75; e nos
termos do Art. 33 do Decreto-lei n.o 221, de 28 de fevereiro de 1967 resolve:

Art. 1.0 - Proibir a pesca de arrasto, com Portas ou "beam-trawl",
na Lagoa de Araruama.

Art. 2.° - Nos llmites desta PortarIa, a pesca pode ser exercida:
I - no canal de ltaJuru, com barragens, tarrafas e puçás;
n - em Sarlta, Saco Marta Figueira, Ponta do Ambrósio, Canal

Palmer e Boca do Baixo, com barragens;
li - da Adutora do Bacaxá à Ponta dos Macacos, com barragens,

arrasto de dois calões, ganchos para peixe, tarrafas e puçás:
IV - na área lagunar a oeste e sul da Ponta dos Macacos, com

barragens. arrasto de dois calões, tróías, ganchos para peixe
e camarão, tarrafas e puçás.
I 1.0 - Os apetrechos a que se refere este artigo terão o

emprego e as caracteristicas seguintes:
a) marcas de barragem: é permitida a utilização de ate três

redes, com a distância máx1ma de quatro metros entre
estacas consecutivas, devendo o conjunto ocupar menos
da metade da seção útll de canal na baixa-mar' em cada
seção perpendicular à correnteza de vazante, somente po-
derá operar uma única marca de barragem, observada a
distância mínima de setenta metros entre seções conse-
cutivas;

b) arrasto de dois calões: abertura horizontal máxima de
quatro metros;

c) tróias: comprimento máximo de sessenta metros;
d) ganchos para peixe: parede de, no máximo, cem metros

de comprimento, com malhagem de cinquenta millmetros,
medida entre ângulos opostos, com a malha esticada'

e) ganchos para camarão: comprimento máximo de cem
metros.

I 2.° - As malhas dos apetrechos de que trata este artigo.
ressalvado o disposto na allnea "d" do I 1.0, quando
esticadas terão a medida de trlnta millmetros to-
mada entre ângulos opostos. '

Art. 3.0_- Os aparelhos de pesca fixos deverão manter em lugar de
fácil locallzaçao, plaquetas de identlflcação, com o número de registro
na SUDEPE.

Art. 4.0 -. Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as
penalidades previstas no Art. 56 do Decreto-lei n' 221 de 28 de fevereirode 1967. . ,

~. 5.0 - Esta Portaria entrará em vigor sessenta dias após a sua
publícação no Diário Oficial da União, revogadas as dísposíçôea em con-
trario, especíalmente, para a Lagoa de Araruama as das Portarias n's 265
e 520/70. '.

JOSlAS LUIZ GUIMARAES
Superintendente
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