
PESCA PREDATÓRIA  É CRIME

Conheca o tamanho mínimo de captura de algumas espécies da BACIA AMAZÔNICA (PORTARIA IBAMA N° 08/96 e PORTARIA 

IBAMA-AM N° 01/01)

ESPÉCIE NOME VULGAR  NOME CIENTÍFICO 
TAMANHO MÍNIMO 

DE CAPTURA 

Aruanã 
Osteoglossum 

bicirrhosum
44 centimetros

Cachara, 
surubim

Pseudoplatystoma 
fasciatum

80 centimetros

Caranha, 
pirapitinga

Piaractus 
brachypomus

80 centimetros

Pescada
Plagioscion 

squamosissimus
80 centimetros

Curimatã Prochilodus nigricans 25 centimetros

Dourada
Brachyplatystoma 

flavicans
80 centimetros

Jaú Zungaro zungaro 90 centimetros

Piau Aracú Schyzodon fasciatus 30 centimetros

Piraíba, filhote 
Brachyplatystoma 

filamentosum
100 centimetros

Pirarucu Arapaima gigas 150 centimetros

Pirarara
Phractocephalus 

hemioliopterus 
90 centimetros

Tambaqui
Colossoma 

marcopomum 
55 centimetros

Tucunaré Cichla sp. 25 centimetros
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Lei Federal nº 11959/2009 

Lei da Pesca e Aquicultura:

Art. 33. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas 

na forma da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e de seu regulamento.

Veja a tabela abaixo:

Respeite os animais e as plantas e pesque somente o que é permitido;

Não jogue lixo no rio Respeite os outros pescadores e a população local;

Navegue com tranquilidade e segurança;

E, principalmente, respeite as normas regionais e estaduais sobre pesca e, aja legalmente.

Dicas uteis
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INFRAÇÃO
Pescar em período 

no qual a pesca 
seja proibida

Pescar espécies 
que devam ser 
preservadas ou 
espécimes com 

tamanhos 
inferiores aos 

permitidos

Pescar 
quantidades 
superiores às 

permitidas, ou 
mediante a 
utilização de 

petrechos não 
permitidos

Transportar, 
comercializar, 

beneficiar 
espécimes 

provenientes da 
coleta, apanha e 
pescas proibidas.

Pescar mediante a 
utilização de:
I - explosivos;

II - substâncias tóxicas, 
III - ou outro meio 

proibido pela 
autoridade 

competente.

PENA

Detenção de um 
ano a três anos ou 

multa, ou ambas as 
penas 

cumulativamente.

Detenção de um 
ano a três anos ou 
multa, ou ambas 

as penas 
cumulativamente.

Detenção de um 
ano a três anos ou 
multa, ou ambas 

as penas 
cumulativamente.

Detenção de um 
ano a três anos ou 
multa, ou ambas 

as penas 
cumulativamente.

Reclusão de um ano 
a cinco anos.


