
PORTARIA NQ N-002, DE 12 DE JANEIRO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto n9 73.632, de 13 de feve
reiro de 1974. tendo em vista o disposto nos artigos 33 e
39 do Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o
que consta dos Processos n9s COREC/PARX 295/79,S/00938/80,
5/00716/81 e 5/02863/82,

R E S O L V E

Art. 19 - Permitir, anualmente, o exercício da
pesca em ãguas interiores da Região de Campos de Harajô,
no Estado do Parã, nos seguintes locais e períodos:

I - Rios Ananás Grande, Hocoões, Cururu e Jurupu
ru e Canal das Tartarugas e seus afluentes. no períOdO de



15 de junho a 15 de dezembro;
11 - Rios Arari, Anajãs Mirim e Jenipapocu e La

go Arari e seus afluentes, no período de 15 de julho a 1;

de dezembro.

Art. 29 A permissao de que trata o artigo ante
rior restringe-se ã utilização das artes e métodos de pe!
ca abaixo especificados:

I - Sistema de "batição" ou semi-cerco
rio com redes cujas malhas sejam superiores a 45mm

tempor!
(quare~

ta e cinco milímetros);
11 - Tarrafas de qualquer tipo com malhas superi~

res a 50mm (cinquenta milímetros). e
ITl - Redes de espera com malhas superiores a 50mm

(cinquenta milímetros) e cujo comprimento nao ultrapasse
LI) (um terço) do ambiente aquático.

Parágrafo Onico - Para efeito de mensuraçao, de
fine-se o tamanho da malha como a medida tomada entre ang~
los opostos da malha esticada.

Art. 39 - Interditar, anualmente, no período de
15 de dezembro a 15 de junho, a pesca em toda a Bacia Hi
drográfica de Campos de Marajõ, no Estado do Pará, para em
barcaçies denominadas "GELEIRAS", não se aplicando esta in
terdição aos pescadores ribeirinhos que tenham nessa região
sua principal fonte de subsistência.

Art. 49 - Proibir a pesca com uso de cercadas f!
xas permanentes, de qualquer modalidade, nos rios, igar~
pés, afluentes e grotas ou locais onde venha causar embara
ço aolivre trânsito de embarcações n~ ambiente aquático.

Art. 59 - Fixar em 14,5cm (quatorze e meio centí
metros) o comprimento mínimo de captura do tamuatá
tHoplosternum litorale). medida tomada entre a extremidade
anterior da cabeça e a posterior da cauda~

~rt. 69 - Aos infratores da presente Portaria se
rao aplicadas as penalidades previstas no artigo 56 do De



ereto-Lei 221. de 28 de fevereiro de 1" 67. e demais
lação complementar.

1egis

Art. 79 - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente
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