
PORTARIA IBAMA/IAP N° 2, 19 DE JULHO DE 2000. 
 
 
O REPRESENTANTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe conferem os termos do artigo 1° da Portaria n° 3/99-P, publicada no 
DOU de 5 de janeiro de 1999, combinado com os artigos 67 e 87, do Regimento Interno 
do IBAMA, aprovado pela Portaria n° 445-GM, de 16 de agosto de 1989, publicada no dia 
subseqüente e Decreto n° 78, de 5 de abril de 1991 1 , artigo 14, e o DIRETOR 
PRESIDENTE DO IAP, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
n° 10.066, de julho de 1992, e seu regulamento aprovado pelo Decreto n° 1.502, de 4 de 
agosto de 1992, Lei n° 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, combinado com o Decreto n° 
96, de 14 de janeiro de 1999 e o disposto na Lei Federal n° 7.679, de 23 de novembro de 
1988 2 e no Decreto Estadual n° 6.103, de 22 de novembro de 1989 e,  
 
CONSIDERANDO: 
a) o acidente ecológico causado por vazamento de óleo pela Petrobrás, na Refinaria de 
Araucária/PR; 

b) trata-se de produto de alta toxidade, podendo afetar a ictiofauna do Rio Iguaçu e seus 
afluentes; 

c) que o produto da pesca poderá ser considerando impróprio para consumo humano, 
dependendo dos resultados das análises técnicas que vem sendo conduzidas, e; 

d) por tratar-se de produto químico que apresenta risco de combustão, Resolvem: 

 
Art. 1° Proibir, por tempo indeterminado, qualquer modalidade de pesca no Rio Iguaçu e 
seus afluentes, desde a foz do Rio Barigui até a montante das Cataratas do Iguaçu. 
 
Art. 2° Proibir, por tempo indeterminado, a realização de qualquer modalidade de 
queimada em vegetação, ainda que controlada, em qualquer localidade, com distância 
inferior a três quilômetros, de largura ao longo do Rio Iguaçu desde a foz do Rio Barigui 
até a barragem da UHE de Foz do Areia. 
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
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DOU 25/07/2000 


