
INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº 19, DE 14 DE OUTUBRO DE 2004 
 
 
A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das suas atribuições 
legais e  
 
TENDO EM VISTA o disposto no art. 27, §6º, inciso I da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, art. 3º do Decreto nº 4.810, de 19 de agosto de 2003, no Decreto-
Lei nº 221,d e 28 de fevereiro de 1967, na Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 
1988 e na Instrução Normativa nº 29, de 31 de dezembro de 2002; 
 
CONSIDERANDO as decisões dos representantes das comunidades do Marajá, 
Conceição, Santa Inês, São Benedito, São Raimundo, Santarém Miri, Paraná do 
Ituqui, Serra Grande, Patos do Ituqui, Pau D'Arco, todas da Região do Ituqui, 
Colônia de Pescadores Z-20 de Santarém-PA e Pró Várzea/IBAMA, além dos 
pareceres técnicos do Instituto Amazônico de Manejo Sustentável dos Recursos 
Ambientais-IARA e do Instituto de Pesquisa da Amazônia-IPAM; e 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 02048.008519/2003-76. Resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer restrições à pesca nos lagos da região do Ituqui, no município 
de Santarém/PA, a seguir indicadas: 
 
I - proibir a captura e comercialização do acari (Liposarcus pardalis); 

II - proibir o exercício da pesca nos lagos do Grandezinho, Pucuzinho de São 
Sebastião, Tioca, Pucu Grande e Comprido; 

III - proibir, anualmente, no período de 1º de outubro a 28 de fevereiro, o uso de 
malhadeira na região de Ituqui, sendo que, neste período, a pesca será exercida 
com caniço, linha de mão, flecha, tarrafa e arpão; 

IV - proibir o uso da lanterna de carbureto, como petrecho de pesca; 

V - limitar a captura de pescado em até cem quilos, por viagem; 

a) nos lagos de Aracampina, o limite é de quinze quilos de pescado, por viagem; e 

b) fica vedado o uso de utensílio para armazenamento de pescado, dentro dos 
lagos. 

VI - limitar, em até trezentos metros, a soma das malhadeiras, por embarcação, 
sendo que, o tamanho das malhadeiras não poderá ultrapassar dois metros de 
altura e cento e cinqüenta metros de comprimento. 

 
Art. 2º Em casos de alterações hidrológicas fora do normal (seca intensa ou cheia 
antecipada) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA adotará as medidas necessárias. 
 



Art. 3º Exclui-se das proibições previstas, a pesca de caráter científico, 
devidamente autorizada pelo IBAMA. 
 
Art. 4º O exercício da pesca em desacordo com o estabelecido, sujeitará os 
infratores às penalidades e sanções, respectivamente, previstas na Lei 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998 e Decreto nº 3.179 de 21 de setembro de 1999. 
 
Art. 5º Fica revogada a Portaria IBAMA n° 20-N, de 21 de setembro de 1999. 
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