
INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA/IAP/PR Nº 25,  
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2004 

 
 
O GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA NO ESTADO DO PARANÁ, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80 do Regimento Interno do 
IBAMA/PR, aprovado pela Portaria GM/MMA nº 230, de 14 de maio de 2002 e no 
uso das atribuições previstas na Portaria 1045, de 04 de julho de 2001, e  
 
TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 
1967 e da Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988; e o  
 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 10.066, de 27 de julho de 
1992 e seu regulamento aprovado pelo Decreto n º 1.502, de 04 de agosto de 
1992, Lei nº 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, combinado com o Decreto n 
3.494, de 06 de fevereiro de 2001, e o disposto no Decreto Estadual nº 6.103, de 
22 de novembro de 1989; e, 
 
CONSIDERANDO a ocorrência do acidente que resultou na explosão do navio 
Vicuña, de bandeira Chilena, no porto de Paranaguá; 
 
CONSIDERANDO que, em decorrência do sinistro, houve vazamento de grande 
quantidade de produtos químicos, tais como metanol e óleo; 
 
CONSIDERANDO que, já foi constatada a existência de mancha deste óleo nas 
Baías de Paranaguá, Antonina e de Guaraqueçaba. 
 
CONSIDERANDO que, o vazamento causou contaminação aos organismos 
marinhos desta região, tornando-os impróprios para o consumo humano e 
podendo comprometer a saúde da população que os consumir; 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo IBAMA/Sede no 
02001.006720/2004-36, Resolve: 
 
Art.1° Proibir qualquer atividade de pesca, coleta e consumo de organismos 
aquáticos, uso de água ou práticas desportivas que impliquem banho ou contato 
com a água, nas baías de Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba, por um período 
de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 16 de novembro de 2004. 
 
Parágrafo único - Durante o período estabelecido neste artigo, serão realizadas 
ações de monitoramento das condições ambientais e da situação dos recursos 
pesqueiros e, constatada a necessidade, o período de proibição poderá ser 
prorrogado. 
 



Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, com os 
efeitos retroativos a partir do dia 16 de novembro de 2004. 
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