
Ministério do Meio Ambiente 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMJ}IENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA VEIS 

r r PORTARIA Nº 2, DE 14 DE MARÇO DE 2002 

O GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO BRASILEI 
RO D.O MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RE 
NOVA VEIS - IBAMA, no Estado do Am;ipá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Artigo 83, inciso XIY.. ~.9 _B.~ento 
filiemo do IBAMA aprovado pelâ Portaria nº 445-tiWlli!JJ'ffJ~K, de 
16 de ~gosto de 19891,. IJ no uso das competências que lhe foi delegada 
~la Portaria nº 1V45, de 05.07.0f, publicam no D.O.V- de 
09.07.2001, de acordo com o que !!ispõê o Decreto nº 3.833 de 
05.06.2001 e os Artigos 11 e 12 do Deêreto-Lei nº 200 de fevereiro 
de 1967. 

Considerando a publicação da Instmção Normativa nº 02 de 
06.01.02, que regulamenta as afividades, das mi~ e __I)el(Jtlenas ser 
rarias nos municipi9s paraense de AFUA ANAJAS, L'HAVES AL 
MERIM E GURUPA, sob a jurisdição êfa Gerência do IBAMÂ no 
Arnªpá e quie estipula prazo. para cadastramento até 30 de abril de 
2002: 

' Considerando a necessidade de regulamentar essas atividades 
de micro e pequenas serrarias no Estado ão Amapã, localizadas nos 
municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, M~ão, Santana, 
Macapã, Itaubal, as margens dos rios Jari Mazagão, Amazonas e 
Canaf do Norte; 

Considerando que a atividade tem por objeto proporcionar o 
desenvolvimento de atividade econômica com o nível de renda para 
subsistência familiar- . 

Consideranoo a necessidade de se ajustar procedimentos para 
exploração florestal por micro e pequenas serrarias, cujas atividâdes 
não alcªçarn os J)afarnares dos níveis previstos ~ os Planos de 
Manejo florestal Sustentável Comunitários e para o Plano de Manejo 
Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Individual, conforme Instrução 
Normativa n" 02, de 10 de maio de 2001. 

Considerando a necessidade de se estabelecer um tempo ade 
quado para as Micro e P~uenas Serrarias se enguadrern nos ditames 
da Instrução Normativa n 02, de 10 de maio de 2001; 

Considerando a necessidade das Representações de melhor 
atender ao contribuinte usuário do IBAMA, resolve: 

Art. 1 º - A exploração de recursos florestais por intermédio 
de Micro e Pequenas Serranas, cujos proprietários ou -legítimos pos 
suidores de glebas exerçam suas âtividadês tradicionalnienJ<;i. ppoerã 
ser realizada através de corte seletivo de indivíduos com Dlll'>45 cm 
em área de até 10 hectares. 

Parágrafo Unico - Para efeito desta Portaria, entende-se co 
mo micro e pequepa serraria aquela unidade industrial implementada 
por mão-de-obra familiar, gue se utilizam apenas de 01 (um) a 02 
(duas) serras circulares e dêsdobro de tora anual de até 200 m3 de 
volnrne. 

Art, 2º - A exploração de recursos florestais será facultada 
mediante a apresentação do levantamento florístico da área (modelo 
em anexo) e a descnção da tecnologia a ser utilizada {modelo de 
exploração). , 

Parágrafo Unico - O levantamento florfstico supra mencio 
nado, requer a relação das espécies com a correspondente quantidade 
existente na área de 1 O hectares, além dos respectivos nomes vul 
gares, a medida da CAP ou DAP e a altura por indivíduo. 

Art. 3 º - A autorização para exploajo com base nesta 
Portaria terá caráter especial, cuja a validade será de nm ano, e será 
emitida de acordo com o seguinte critério: 

I - Comprovação de propriedade ou justa posse, através de 
declaração da entidade não governamental representativa de produtos 
rurais a Que o interessado _pei;tencer; 

II - A apresentaçao de documentação de Pessoas Física; m - Requerimento ao IBAMA solicitando autorização es 
pecial para exploração florestal, anexando o levantamento florístico. 

. _ Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- 
blicaçao. · , ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR 

(Of. EI. nº 221/2002) 
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