
PORTARIA IBAMA N° 8, 20 DE FEVEREIRO DE 1997. 
 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no 
artigo 24 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n° 78, de 5 de abril de 19911, 
e no artigo 83, inciso XIV do Regimento Interno, aprovado pela Portaria GM/MINTER n° 
445, de 16 de agosto de 1989, e  
 
TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 19672, 
e das Leis n° 7.679, de 23 de novembro de 19883 e n° 8.617, de 4 de janeiro de 19934, 
e  
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo IBAMA/SEDE n° 200.001.001129/96-94, 
Resolve: 
 
Art. 1° Proibir, no complexo hidrológico da APA GUAPIMIRIM, localizado no Recôncavo 
da Baía de Guanabara, de acordo com o Decreto n° 90.225, de 25 de setembro de 
1984, a leste da linha que partindo do ponto inicial de coordenadas geográficas, latitude 
22º41'40" Sul e longitude 43º06'30" Oeste localizado na margem esquerda da foz do 
Canal Suruí-Mirim, que atravessa a Baía de Guanabara com a orientação de 25º SE, 
até alcançar a ponta de Itaoca, ponto final, de coordenadas geográficas latitude 
22º46'05" Sul e longitude 48º04'00" Oeste: 
 
I) a pesca: 
 
- com rede de cerco com traineiras; 
- de arrasto com sistema de parelhas; 
- de arrasto com portas; 
- com qualquer tipo de rede cuja malha esteja fora da especificação permitida. 
 
II) as instalações de novas cercadas fixas (currais), ficando assegurada, 
provisoriamente, a permanência das existentes, cujos proprietários as cadastrem no 
prazo máximo de sessenta dias, junto à administração da APA GUAPIMIRIM, desde 
que estejam localizadas a mais de duzentos metros dos estuários dos rios e não 
prejudiquem a navegabilidade. 
 
Art. 2° Proibir nos rios da APA GUAPIMIRIM o uso de redes de qualquer natureza, só 
sendo permitido a pesca amadora e profissional com uso de linha de mão, molinetes, 
caniços com anzóis, puçás e covos. Tolerar-se-á o desembarque das espécies acima 
especificadas, até o dia 22 de dezembro de cada ano. 
 
Art. 3° Proibir nos manguezais da APA GUAPIMIRIM a captura de caranguejo-uçá 
(Ucides cordatus): 
 
1) com quaisquer tipos de armadilha; 
2) com produtos químicos de qualquer natureza; 

                                                           
 

 

 
 



3) de espécimes que tenham na parte dorsal de sua carapaça comprimento inferior a 
45 mm. Entende-se como comprimento da carapaça a medida tomada entre a cabeça 
e o abdome. 
 
Art. 4° Aos infratores da presente Portaria, serão aplicadas as penalidades previstas no 
Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 
19885 e demais atos normativos pertinentes. 
 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
EDUARDO DE SOUZA MARTINS 
Presidente 
 
DOU 21/02/1997 
 
 

                                                           

 

 


