
PORTARIA N9 N-021, DE 17 DE JUNHO DE 1982

Fixa Cotas para Caça de Baleia para a
rada de 1982.

temP2

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND~NCIA DO DE
SENVOLVlMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 10 inciso, I, do Decreto n9 73.632, de
13 de fe~erelro de 1974, e artigos 33, § 19, e 45, do Decre
to-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO as recomendações aprovadas pela
Comissão Internacional da Baleia - elB, em sua 33~ Reunião
Anual, concernentes aos limites de captura do cetáceo;

CONSIDERANDO os regultados das negociações le
vadas a efeito pelas Delegações do Japão, da União das Re
públicas Socialistas Soviéticas e do Brasil, para a subd!
visão da cota estabelecida para a espécie Baleonoptera acu
torostrata, no Hemisfério Sul, fixando-se em 948 unidades
a do Brasil;

CONSIDERANDO que, de acordo com o Aviso n9
003/SUMAR, do Gabinete Militar da Presidência da República,
de 15 de abril de 1981, cabe à SUDEPE a responsabilidade p~
la fixação do aproveitamento máximo da Cota assegurada ao
Brasil, levando em cOnta o estágio de implementação do "PIa
no de DesenVOlvimento de Atividades Pesqueiras do Estado da
Paraíba", alternativo à caça da baleia; e

CONSIDERANDO, finalmente, a decisão do Gover
no brasileiro referente ã proteção das espécies de baleias
ocorrentes em águas territoriais brasileiras,

R E S O L V E:

Art. 19 - ~ixar em 90% os limites de captura
da espécie~ Baleonoptera acutorostrata, vulgarmente conheCi



da como baleia minke, correspondendo ao abate de 854 indiví
duos, em águas territoriais brasileiras, para a estação de
caça do exercício de 1982.

Art. 29 - As demais espécies de baleias ocor
rentes em águas territoriais brasileiras permanecerão pr~
tegidas das atividades de caça.

Art. 39 - Aos infratores da presente Porta
ria serao aplicadas as sanções previstas no Decreto-lei n9
221, de 28 de fevereiro de 1967 e demais legislação compl~
rnentar.

Art. 49 - A presente Portaria entrará em vi
gor na data de sua publicação.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente

Publicada no D.O.U. de 11/06/82
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