
PORTARIA IBAMA N° 9-N, 3 DE FEVEREIRO DE 1993. 
 
 
O PRESIDENTE-SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno do IBAMA, aprovado pela 
Portaria Ministerial n° 445, de 16 de agosto de 1989,  
 
TENDO EM VISTA o disposto no artigo 1°, incisos VIl, X e XIII, do Anexo I, do 
Decreto n° 78, de 5 de abril de 19911, combinado com o artigo 1°, incisos I, II, V, VI, 
parágrafo 2°, e com os artigos 2° e 3°, todos da Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 
19882, e o que consta do Processo IBAMA n° 283410.2965/89-36 objetivando 
normatizar a pesca de camarão na Lagoa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul, 
Resolve: 
 
Art. 1° Proibir anualmente, no período de 1° de outubro a 31 de janeiro do ano 
subseqüente, a pesca de camarão na Lagoa dos Patos/RS. 
 
Art. 2° A Pesca na área de que trata o artigo 1º, durante o período permitido, 
somente poderá ser realizada com emprego de redes de saco e de aviãozinho. 
 
Art. 3° As licenças de pesca para redes de saco e aviãozinho, serão fornecidas, 
anualmente, pelo IBAMA, aos pescadores devidamente legalizados mediante 
requerimento do interessado, instruída com a indicação de matrícula e relação das 
embarcações legalizadas na Capitania dos Portos (RS) e no IBAMA. 
 
§ 1° Os pedidos de renovação de licença, concedidas no ano anterior, deverão ser 
apresentados, anualmente, no período de 1° de outubro a 31 de dezembro e os 
pedidos de novas licenças, no período de 1° a 31 de janeiro do ano subseqüente, 
satisfeitos os demais requisitos constantes no caput deste artigo. 
 
§ 2° O pescador licenciado será responsável pela colocação de calões, observados 
as limitações estabelecidas pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, 
obrigando-se ainda a retirá-los até 15 (quinze) dias após o término da safra. 
 
§ 3° Cada interessado somente poderá obter licença para colocação de uma 
andaina de até 10 (dez) redes de saco ou aviãozinho. 
 
§ 4° O licenciamento para a prática da pesca do camarão estará condicionado à 
obrigação do preenchimento de mapas de bordo que deverão ser entregues 
mensalmente ao IBAMA. 
 
§ 5° Cada interessado, autorizado para a captura de camarão, ficará sujeito a 
identificação do número de registro da andaina, através de uma placa com 
dimensões de 30 cm x 20 cm, que deverá ser fixada no primeiro calão da série. 
 
Art. 4° O IBAMA determinará as áreas para colocação de andainas. 

                                                           

 

 



§ 1° As redes de saco ou aviãozinho, deverão ser dispostas em séries de no 
máximo, 10 (dez), de modo a permitir um espaço livre entre as séries paralelas de, 
no mínimo, 300m (trezentos metros) e entre as andainas, colocadas no mesmo 
alinhamento, um espaço livre de, no mínimo, 50m (cinqüenta metros). 
 
§ 2° O comprimento da tralha (manga e boca) das redes tipo aviãozinho não poderá 
ser superior a 15m (quinze metros). 
 
§ 3° As redes deverão possuir, no saco, a malhagem mínima de 24 mm (vinte e 
quatro milímetros) medida tomada entre os eixos dos nós em ângulos opostos com 
malha esticada. 
 
Art. 5° Proibir em toda a Lagoa dos Patos o emprego de arrasto de qualquer 
natureza, seja rede de portas (plancha), pauzinho, trolha, caracol, coca ou de 
qualquer outra denominação. 
 
Art. 6° Proibir a captura, comercialização e industrialização de camarões, 
provenientes da Lagoa dos Patos, que possuírem comprimento inferior à 90rnm 
(noventa milímetros). 
 
§ 1° Para efeitos de mensuração, define-se por comprimento total a distância entre a 
extremidade do rostro e a ponta do telson. 
 
§ 2° Admite-se a tolerância de 30% (trinta por cento) sobre o número de animais 
capturados com tamanhos inferiores ao estabelecido no caput deste artigo. 
 
Art. 7° O exercício da pesca, praticado em desacordo com as disposições 
constantes desta Portaria, constitui dano à fauna aquática de domínio público, nos 
termos do artigo 71 do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
 
Parágrafo Único O pagamento de indenização de que trata o referido artigo será 
feito de acordo com a avaliação do respectivo dano, cabendo a autoridade julgadora 
estabelecê-la com base no triplo do valor venal do produto no mercado local. 
 
Art. 8° Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas às penalidades previstas 
na Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 19883 e demais legislações complementares. 
 
Art. 9° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
HUMBERTO CAVALCANTE LACERDA 
Presidente-Substituto 
 
 DOU 05/02/1993 
 

                                                           

 
 


