
PORI'ARIAIR !Hl19. [E 21 IE JI.tM) IE 1983.

o ~ DA Sl1I'ERINlnll1NIA 00 lESE2MlLvnt'>Il'O llI\

PE9:A.- SlIEPE, no U90 das atr1bniçi)es que lhe são conferidas pelo artigo
10, inciso l, do Decreto rR 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, terdo emvi!!,
ta o disposto no artigo 33 do Decretcrlei rR 221, de 28 de fevereiro de

1967,

a:NSnERANOO o interesse maior da Sl.JIEPEempreservar os l'!:.
o.1rS06 pesqueiros para as futuras gerações, semprovocar danos significat!
vos a tocbs os profissiOlais que ora têm na pesca de carrarão o seu único ou
principal neio de subsistência e trabalho;

~IIEIWllX> a irrportãncia E'lOOI'imicada pesca de camarão ~
to a nível interno CCJTOexterno, quando permite a entrada de divisas no
país através de exportações, e

CCNSIlERANOO, final.mante, as reccrrerdaçÕes fornuladas pelo
Grup::! Permanentede Estudos scbre camarões - GPE,Em sua 3~ ~união realiz~
da emFloriané:p;>lis-SC, no perlcdo de 16 a 20 de agosto de 1982, e o que
cxnsta do Processo CXH:G/SP 119 502/82,

R E S O L V E:

Art. 19 - Proibir a captura dos camuões rosa (Penaeus bras!
llensis, P paulensis. P. dourarurnl, verdadeiro (P. schmittil e santana
(Hyncnopenaeus rruellp.ri), cujo CCIlt'rimento total seja inferior a 90 nm (~

ta milLretrosl, an todas as áreas de pesca das regiões SUdeste e 5\ll.

§ 19 - Para efeito de nensureçêc, defi.ne-se por CXIlpriJTento
total a distância entre a extremidade do rostro c a ponta do telson.

§ 29 - Jldmite-se a tolerância de 10\ (dez por cento) scbre o
nlÍnero de irdividuos capturados can tamanhc:Isinferiores ao estabelecido no

caput 'deste artiep.
Art. 29 - Osórgàos corpccentes , se recessérto.poôorêo detc.rrn!.

nar locais exclusivos para o desarbarquc das espêcíos de camarão referidas
no artigo 19, visando disciplinar o controle do tanunho nú.nirro.

Art.. 39 - Os camarões capturados emdesacordo cx:rn o artigo 19
desta Portaria serão i.Jrojiatamcn.te devolvidos ao mar, de maneira edequeda,
evitardcrlhcs qualquer tral.llUtiSJro.

J\rt. 4Q - CC ap,,-'U'Ol.hoI;G il'lplanonto& do fXlsc:.:t. CfTProc;Jados no.

captura de caJTW'OO das espécies rrencionadas no artigo 19 deverão possuir as
seguintes mal.hagcn.s(medida tanêrla entre ângulos opostos da malha esticada):

J - redes de aviãozinho, de saco, de coca e tarrafa - 25 (vi!!
te e cinco milímetros);



II - redes de caoeio - 45 mn (quarenta e cinco ndUnetros); e
III - redes de arrasto - 300mn (trinta ndUnetros) .

Art. 59 - Para captura de carrarões de qualquer espécie, em
áreas de maraberto, a SllIEPE estal::elecerá trlI perfodo de defeso de eccrcc cem
06 resultados cbtidos de pesquisa cientIfica.

Art. 69 - fJos infratores da presente Portaria serão aplicadas
as sanções previstas no tecreto-Ieí, n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, es
pecial a do seu artigo 56, e demais .legislação pertinente.

Art. 79 - Esta Portaria entrará emvigor na data de sua PJbl!.
cação, revogadasas disposições ema:ntrário, especialmentea Portaria n9
135, de 26 de fevereiro de 1970e a Portaria n9 520, de 31 de agosto de

1970.
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