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DEFINIÇÕES
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Pesca: todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar,
apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes,
crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios.
Ato tendente: Entende-se por ato tendente à pesca aquele
em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com
petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.
Pesca amadora: é aquela praticada com a ﬁnalidade de
consumo e lazer, sem ﬁnalidade comercial.
Pesca proﬁssional: é aquela praticada por pescadores que
fazem da pesca sua proﬁssão ou meio principal de vida.
Pesca de subsistência: quando exercida por pescadores
de comunidades tradicionais ou pescadores ribeirinhos,
sem ﬁns lucrativos, com ﬁnalidade de complementar o
suprimento alimentar.
Iscas vivas: organismos aquáticos vivos utilizados como
isca na pesca de anzol;
Ceva: alimentos que se colocam em lugar determinado para
atrair recursos pesqueiros;
Pesca subaquática: categoria e modalidade da pesca
amadora, praticada por meio do mergulho livre ou de apneia
e mediante a utilização de espingarda de mergulho ou
arbalete, realizada com ou sem auxílio de embarcações,
sendo vedado o emprego de aparelhos de respiração
artiﬁcial.
Pesca predatória: é a pesca realizada em desacordo com a
legislação vigente.
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HISTÓRICO DO BATALHÃO AMBIENTAL PMMT
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental foi
criado em 20 de outubro de 1.983, através do decreto Lei nº 275,
como Companhia Independente de Polícia Florestal, tendo como
missão a proteção exclusiva da Planície do Pantanal Matogrossense.
Em 11 de dezembro de 1.989, através do Decreto Lei nº
2.124, passou a se denominar Batalhão de Polícia Militar Florestal,
deixando de ser responsável apenas pela Planície do Pantanal e
passando a ser responsável por todo o território mato-grossense, ou
seja, mais de 900.000 km².
Em 16 de maio de 2.002, através do Decreto nº 4.337,
ocorre a mudança na denominação do Batalhão de Polícia Florestal,
passando a denominar-se Batalhão de Polícia Militar de Proteção
Ambiental (BPMPA).
Em 22 de janeiro de 2007 é desativado o Batalhão de Polícia
Militar Ambiental, permanecendo em funcionamento os Núcleos de
Policia Militar de Proteção Ambiental em Cuiabá e Várzea Grande e
em Cáceres. Em janeiro de 2009 foi o Núcleo de Policia Militar de
Proteção Ambiental do Comando Regional IV – Rondonópolis.
Em abril de 2010, através da Portaria n. 004/CPOE/2010
que regulamenta na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o
Decreto n. 2454 de 22 de março de 2010, reativando o Batalhão de
Polícia Militar de Proteção Ambiental, bem como a 1ª. Companhia de
Policiamento de Proteção Ambiental – Cuiabá-MT, 2ª. Companhia de
Policiamento de Proteção Ambiental – Rondonópolis – Região Sul, 4ª.
Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental – Cáceres –
Região do Guaporé e o Núcleo o de Policiamento de Proteção
Ambiental – Barra do Bugres – Região Médio-Norte.
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CEA - CENTRO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
O CEA - CENTRO DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL e
Subordinado direto ao BPMPA, iniciou efetivamente sua
atividades em março de 2008, tendo como missão precípua
sensibilizar a comunidade, em particular as novas gerações,
da importância do adequado equilíbrio entre a ecologia e o
desenvolvimento encômio e social.
O CEA desenvolve dois
projetos, o ‘AGENTE AMBIENTAL
MIRIM’ com objetivo de preparar
crianças e adolescentes por meio
de um Curso para que sejam
capazes de participar de sua
comunidade enquanto cidadãos,
contribuindo para melhoria do
meio onde vivem.
O projeto ‘CRESCENDO
E APRENDENDO’ tem objetivo
despertar uma visão holística de
amor respeito a natureza, através
de palestras e exposições, como
meio de desenvolver as
potencialidades das crianças,
motivando-as a atuarem como
agentes transformadores e
formadores de opinião.
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PIRACEMA
Piracema é o período de reprodução dos
peixes que ocorre, no Estado de Mato Grosso,
geralmente, entre os meses de novembro a
fevereiro. Nesse período os peixes migram para
áreas de desova, cabeceiras dos rios, para se
reproduzirem, sendo proibida qualquer atividade de
pesca, sendo crime ambiental.
A piracema tem
por ﬁnalidade principal
possibilitar a reprodução,
a perpetuação das
espécies e a manutenção
dos nossos recursos
pesqueiros para a
presente e futuras
gerações.
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PESCADOR AMADOR
Pescador amador é todo cidadão que pratica
pesca para consumo e lazer.
Para o exercício da pesca
amadora é obrigatório cadastro
no órgão competente e estar de
posse da Carteira de Pescador
Amador - Licença para Pesca
Amadora.
O pescador amador é proibido comercializar seu
pescado, devendo sempre observar a legislação em
vigor.
O pescador deve ﬁcar
atendo quanto a validade da
Licença de Pesca Amadora,
assim como quanto a
categoria que está
cadastrado: desembarcado,
embarcado ou subaquático.
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ÁREA DE PESCA PROIBÍDA
São lugares interditados, onde é proibida
a pesca:
Ÿ a 200 m (duzentos

metros) a jusante e a
montante de barragens,
cachoeiras e corredeiras,
escadas de peixes e
desembocaduras de
baías.
Ÿ A 1.000 m (mil metros) de ninhais para capturas de
Ÿ

iscas e peixes ornamentais.
Desembocaduras de esgotos.
A pesca em cima de
pontes sobre rios, além
de ser perigoso, pode
causar acidentes.
Ÿ No interior de Unidades
de Conservação não é
permitida a aividade de
pesca.
Ÿ
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DAS ESPÉCIMES PROIBIDAS A PESCA
Visando preservar espécies que estão em
perigo de extinção foram declaradas proibidas a sua
pesca, no Estado de Mato Grosso, o DOURADO, a
PIRAIBA e o PIRARUCU.

DOURADO
Salminus Brasiliensis

PIRAÍBA
Brachyplatystoma Filamentosum

PIRARUCU
Arapaima gigas
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QUANTIDADE DE PESCADO PERMITIDO
É permitido ao pescador amador, devidamente
cadastrado e com a Carteira de Pescador Amador uma
cota de captura e transporte de até 5 kg (cinco
quilogramas) e um exemplar.

TAMANHO PARA CAPTURA DOS PEIXES
A grande maioria
das espécies de peixes,
possuem medidas
mínimas para sua
captura. Medida esta
que visa a preservação
das espécies. Em nosso
Estado as medidas
acompanham as regiões
das bacias
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BACIA DO PARAGUAI
Barbado - 60 cm

Cachara - 80 cm

Chimburé - 25 cm

Curimbatá - 38 cm

Jaú - 90 cm

Jurupensem - 35 cm

Jurupoca - 40 cm

Pacu - 45 cm

Pacupeva - 20 cm

Piau - 25 cm

Piavussu - 38 cm

Piraputanga - 30 cm

Pintado - 85 cm
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BACIA DO AMAZONAS / ARAGUAIA
Bicuda - 60 cm

Cachorra - 60 cm

Caparari- 85 cm

Pacu Caranha - 45 cm

Pacu Prata - 30 cm

Curimbatá - 30 cm

Dourada - 80 cm

Matrinchã - 35 cm

Pintado - 80 cm

Pirapitinga - 45 cm

Corvina - 32 cm

Trairão - 60 cm

Pirarara - 90

12

Guia do Pescador
AMADOR
PESCADOR AMADOR, O QUE NÃO FAZER?
Dentre os aparelhos, apetrechos, técnicas e
métodos não permitidos para pesca amadora
destacamos:
Ÿ Covo, pari e jiqui;
Ÿ Aparelho tipo elétrico, sonoro (sonar) ou luminoso;
Ÿ Fisga, gancho (exceto garatéia quando ﬁzer parte do
corpo da isca artiﬁcial), arpão e espinhel;
Ÿ Tarrafa, tarraﬁnha de isca e rede de qualquer
natureza, anzol de galho, amoladinha;
Ÿ Colher ou isca artiﬁcial quando utilizadas com
embarcações motorizadas em movimento (corrico);
Ÿ Com emprego de substâncias
tóxicas ou explosivos;
Ÿ

Cevas ﬁxas
permanentes
ou com uso
de
equipamentos
mecânicos
irregulares
para pescaria
colocados no
leito do rio.
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TRANSPORTE
O pescado deve ser trasnportado sem qualquer
tipo de beneﬁciamento ou processamento, como: retirar a
cabeça, as escamas, ser ﬁletado, cortados em posta ou
ﬁlé, com marca ou sinais de captura por petrechos
proibidos.
No máximo o pescador amador poderá retirar as
viceras do pescado.

ISCA VIVA
São consideradas iscas vivas todo organismo
aquático vivo utilizado como isca na pesca de anzol.
O pescador amador é proibido a pesca, coleta e
captura de qualquer tipo de isca viva. Assim como a
utilização de equipamentos como tarraﬁnha de isca e
outros.
O transporte de isca viva deve ser acompannhada
da devida nota ﬁscal, descriminando o tipo da isca.
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CRIMES DE PESCA
LEI 9.605, 12 de fevereiro de 1.998
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja
proibida ou em lugares interditados por órgão
competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas
quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas
ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas,
ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos,
técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneﬁcia ou
industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e
pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato
com a água, produzam efeito semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido
pela autoridade competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
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INFRAÇÕES DE PESCA
DECRETO 6.514, 22 julho 2.008.
Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja
proibida:
Multa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00 com acréscimo de R$
20,00 , por quilo ou fração do produto da pescaria.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou
espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas ou
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e
métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneﬁcia ou industrializa
espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida;
IV - transporta, conserva, beneﬁcia, descaracteriza,
industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados
da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão
competente;
V - captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou
exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da
pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo
com a obtida; e
Art. 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição,
autorização, licença, permissão ou registro do órgão
competente, ou em desacordo com o obtido.
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TELEFONES E EMAIL´S PARA
CONTATOS E DENÚNCIAS
BATALHÃO AMBIENTAL - BPMPA SEDE
Fone/fax: (65) 3684-1633
Email: bpmpa@pm.mt.gov.br

1ª CiaPMPA - Várzea Grande
Fone: (65) 3684-1633
Email: bpmpa@pm.mt.gov.br

2ª CiaPMPA - Rondonópolis
Fone: (65) 3223-3542
Email: ciaambientalsul@pm.mt.gov.br

4ª CiaPMPA - Cáceres
Fone/fax: (65) 3223-3542
Email: ciaambientalcaceres@pm.mt.gov.br

NPMPA - Barra do Bugres
Fone/fax: (065) 3361-1029
Email: npmpabbugres@pm.mt.gov.br

Disque Denúncia PMMT - 0800 65 39 39
www.pm.mt.gov.br
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