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Ministério do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal 

INSTITUTO BRASILEffiO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

PORTARIA N9 78, DE 27 DE JULHO DE 1994 

A PRESIDENTE no INSTI'l'UTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que.lhe são 
conferidas pala Lei n~ 7.735, da 22 de fevereiro de 1989, pelo art. 24 do 
Ane~o I ao Decreto nQ 78, de os de abril de 1991, e pelos incisos 11 e 
XIV do artigo 83, capitulo IV, do Regimento Interno aprovado pela 
Portaria n2 445, de 16 de agosto de 1989, do Ministério do -Interior; 

- Considerando a diminuição das populações de espécies de 
mamiferos predadores carnivoros· (Marronalia: carnivora) como a onça-pintada 
ou jaguar (Panthera onca), onça-parda ou puma (Fel,is g,ncolar), 
jaguatirica (~ pardalis), lobo guará (Olrysocl(Qn brachyurus), bem 
como, de outras espécies de carnivoros menores, devido a modificações no 
habitat natural e à eliminação seletiva destas espécies promovida por 
fazendeiros e produtores rurais; 

. - Considerando a necessidade de ·se preservar espécies como a 
onça-pintada e outras que utilizam grandes áreas de ocupação, taJ!lbém em 
âreas não protegidas pela União; 

- Considerando o grande nfunero de reclamações de fazendeiros e 
produtores rurais devido à perdas ocasionadas pela . pz-edação destas 
espécies em animais domésticos, que resultam invariavelmente na captura 
ilicita ou morte dos predadores; 

- Considerando a necessidade de se estabelecer uma politica de 
tratamento a essas situações por parte do IBAMA que não só atenda às 
reivindicações dos fazendeiros e produtores rurais sempre que possivel 
mas, principalmente, garanta a sobrevivência destas espécies, resol~e: 

Art. 1º - Instituir o "CENTRO . NACIONAL DE PESQUISA PARA A 
CONSERVAÇÃO DE PREDADORES NATURAIS. - CENAP", que passa a ter a 
couscl.t:ffÇ&õ s e iinPaionemeotor..m.l\S...tantes do anexo ~·- ~a :gprtatj.a. 

Art. 29 - Esta Portaria entra em vigor na da~a. ele sua- 
publicação, revogadas as ~isposições em contr~rio. 

NILl>E LAGO PilfflEl:RO. 

ANEXO 
REGIMENTO INTERNO DO CENTRO NAClONAL DE 

PESQUISA PARA A CONSERVAÇÃO DE PREDADORES NATURAIS 
CAPi'J!ULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 12 - O Centro Nacionai de Pesquisa para a conservação de 

Predadores Naturais - CENAP, funcionará subordinado técnica e 
administrativamente à Diretoria de Ecossistemas - DIREC. 

Parágrafo único - Sempre que as atividades do Centro demandem 
ações de competência de outras unidades administrativas do IBAMA, as 
mesmas serão ouvidas. . . 

Art. 29 - o Centro.terá uma sede própria a ser implantada na 
cidade de Poconé; MT. Provisoriamente, o Centro utilizará as instalações 
do Parque Nacional Iguaçu, em Foz do Iguaçu, PR, e será operado também 
provisoriamente pela Unidade Gestora desse Parque. 

Parágrafo único - A Base de Manejo de Fauna do Pantanal 
Matogrossense, localizada no km 108 <i"! Rodov.í.a Transpantaneira, em 
Poconé, MT, e as instal~ções do Centro Experimental de criação de Animais 
Nativos {CECAN), em Manaus, AM, serão utilizadas como bases regionais do 
Centro, incluindo todos os equipal1lentos e veiculas nelas lotados. 

CAPÍTULO II 
FINALIDADE E COMPETfNCIA 
Art. 3g - O Centro Nacional de Pesquisa para a conservação de 

Predadores Naturais - CENAP, tem por finalidade executar, promover e 
coordenar estudos e pesquisas relacionadas à biologia, conservação e 
:manejo de mamiferos predadores da ordem Carnívora, de, acõrdo com as 
orientações técnicas emanadaa do Departamento de Vida Silvestre da 
Diretoria de Ecossistemas dó IBAMA. 

Art. 4g - Ao Centro Nacional de Pesquisa para a conservação de 
Predadores Naturais - CENAP, compete: 

I - atender, sempre que possível, a solicitações e pedidos 
relacionados com problemas depredação por parte de mamifaros carnívoros 
a animais domésticos, bem como àqueles em virtude de riscos potenciais à 
população local, através de: 

a) recomendações de técnicas alternativas no manejo dos animais 
domésticos que diminuam a probabilidade depredação, 

b) captura e remoção, com possível translocação dos predadores, 
quando esta for considerada viável, ou 

e) utilizar outras formas de manejo, por critério a ser 
definido pelo Chefe do Centro e pelo Departamento de ·Vida ,Silvestre da 
Diretoria de Ecossistemas do IaAMA. 

Il - promover e implementar treinamento especializado para 
identificação das diferentes espécies de predadores, através de pegadas 
e outros incUcios, de técnicos das Superintendências do IBAMA e de 
pessoas relacionadas ao Centro nos Estados em que este tipo de ocorrência 
se verifique; . 

III - propiciar. e coordeD:_ar o estudo da biologia das espécies 
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de predadores em seu ambiente natural, visando um manejo adequado-pãrà' 
possibilitar a manutenção das mesmas em áreas de propriedade pública e 
privada; 

IV - manter um banco de dádos sobre as ocorrências relacionadas 
a predadores em todo o território nacional, com dados enviados 
diretamente ao Centro ou provenientes.das Superintendências estaduais do 
IBAMA; 

V - criar e manter uma biblioteca para atualização constante 
dos técnicos ligados ao Centro, com especial referência a assuntos 
relativos a manejo, conservação, translocação, reintrodução e eco- 
bi9logia de predadores, publicados em livros, periódicos e revistas 
nacionais e internacionais. 

VI - identificar áreas, públicas e/ou privadas, para possiveis 
projetos de translocação monitorada de animais-problema; 

VII - promover campanhas de conscientização püblica da 
necessidade de preservação das espécies de predadores, através de um 
programa de Educação Ambiental; 

VIII - manter contato com técnicos da Sociedade de :zoológicos 
do Brasil_ - SZB, para uma otimização do manejo de predadores em 
cativeiro, com a formação de banco genético para as diferente~ espécies. 

Art. 5Q - O Centro terá competência para autorizar capturas e 
transporte, à nivel regional, interestadual ou internacional, de animais 
a serem translocados, ouvidas as autoridades pertinentes. 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 
Art. 6Q - O Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de 

Predadores Naturais - CENAP, funcionará com uma administração central a 
ser implantada na cidade de Poconé, MT, operando provisoriamente no 
Parque Nacional Iguaçu, em Foz do Iguaçu, PR. o Centro terá como bases 
regionais a Base de Pesquisa de Fauna do Pantanal Matogrossense, na 
rodovia Transpantaneira, Poconé, MT, e o Centro de Criação de Animais 
Nativos (CECAN), em Manaus, AM, contando ainda com o apoio das 
Superintendências e escritóriQs regionais do IBAMA nos Estados em que 
tendam a ocorrer casos depredação com maior freqüê~cia. 

Art. 72 - O Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de 
Predadores Naturais - CENAP, será dirigido por um chefe, nomeado pelo 
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Alllbiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, por indicação do Diretor da Diretoria de 
Ecossistemas. 

Art. ªº - o Chefe do Centro será substituido em suas faltas e 
impedimentos eventuais por um servidor por ele indicado. 

CAP:tTULO rv 
ATRIBUIÇÃO 
Art. 92 - AO Chefe do Centro incumbe: 
I - orientar e coordenar as atividades do Centro; 
II - propor ao superior imediato a programação de trabalho da 

respectiva unidade; 
III - responsabilizar-se e responder pela execução dos 

trabalhos de sua área; 
IV - definir, distribuir, acompanhar e avaliar as atividades 

dos servidores que lhe são subordinados; . 
V - exercer todos os atos de administração necessários à 

implementaça~.!l,4s_~tiyidades do Centro, observada a legislação vigente. . CAPÍTULO V - ra , _,,._,_ ·v _ 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 10º - os recursos financeiros do Centro Nacional de 

Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais - CENAP, serão 
provenientes das seguintes fontes: 

a) recursos orçamentários consignados no orçamento do IBAMA e 
repassados através da DIREC e outras diretorias técnicas; 

b) transferência de outros órgãos federais1 estaduais, 
municipais ou particulares interessados no manejo e conservação de 
predadores; 

c) doações recebidas em caráter espec.1fico, de instituiçõe& 
nacionais (públicas ou privadas) ou internacionais. 

Art. 112 - As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação 
do disposto neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria de 
Ecossistemas do IBAMA, ouvido o CENAP. 

PORTARIA N9 81, DE 3 DE AGOSTO OE 1994 

A PRESIDBHTB DO tNST!TUTO BRASILEIRO DO NBIO AMBIENTE B·OOS 
RBCtJRSOS NA'l'ORAIS REHOVAVBIS - IBàMA, no uso das atribuições previstas 
no art, 24 da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n• 78, de 05 de 
abril de 1991, e art. 83, inciso XIV do Regimento Interno, aprovado pela 
Portaria GM/MINTBR n• 445, de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista as 
disposições do art. 9• do Decreto-lei n• 221, de 28 de fevereiro de 1967, 
do Decreto n• 68.459, de 01 de abril de 1971, e da Portaria/MA n• 207, 
de 28 de agosto de 1981; e 

Considerando a delegação de co111petência contida - na 
Portaria/MINTER n• 94, de 13 de março de 1990, e o que consta no Processo 
n• 02001.003578/93-14, resolve: 

Art. 1• Cancelar a Autorização de Arrendamento da embarcação 
de pesca denominada ''SANTANA 10111, de bandeira coreana, conceJl_:j.da a 
empresa LEAL SANTOS PESCADOS S/A, com ~ede no Distrito Industriâ"ll"- 4• 
seção da Barra, em Rio Grande-Rs, através da Portaria IBAMA n• 140/93, 
de 30/12/93-, publicada no o.o.u. de 05-de janeiro .de.1994. 

Art. 2• Esta Portaria entra em vigor· na data de sua 
publicação. 

Art. 3• Revoga:m-se as disposições em contrário, 
especial~ente a Portaria IBAMA n• 140/93, de 30 de dezembro de 1993 .. 

NILDE LAGO PINHEIRO 

(Ofs. n9s 799 e 801/94) 


