
PLANOS DE MANEJO  

DEVOLUTIVAS E  MANIFESTAÇÃO 

APAMLN 
01/11/2019 



 

•Boas Vindas + Homenagem; 

•Abertura; 

•Devolutiva e manifestação da minuta de decreto 
do Plano de Manejo da ARIE SS; 

• Esclarecimentos sobre as minutas e as 
contribuições; 

•Visita as planilhas de contribuições; 

•Plenária de diálogo sobre as contribuições; 

• Encaminhamentos. 
 

PROGRAMAÇÃO DO DIA 



* 10 ANOS  
DE GESTÃO 

  * SETEMBRO 
De 2018 a 
OUTUBRO 

de 2019 

FORMULÁRIO 
ELETRONICO 

GESTÃO DA UC 

OFICINAS 

REUNIÃO 
RETOMADA 

ZONEAMENTO 

PROGRAMAS 

DIAGNÓSTICO 

CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE 
MANEJO 



ETAPA DEVOLUTIVA E MANIFESTAÇÃO 

OBJETIVOS:  

Expor os resultados e as justificativas sobre as 
contribuições colhidas nas oficinas realizadas no espaço do 

Conselho e nos formulários eletrônicos e possibilitar a Manifestação sobre o 
documento preliminar do Plano de Manejo da UC. 

MANIFESTAÇÃO: 

Apontar o posicionamento ao documento 

preliminar do Plano de Manejo (favorável ou 

desfavorável), além de apontar possíveis 
pontos de divergência em relação aos 

resultados sobre as contribuições colhidas ao longo do 

processo (ressalvas). 



FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Coleta de 
contribuições no 

Conselho e online 

Processamento pelo 
órgão gestor  

(FF ) 

Devolutiva e 
manifestação 

Entrega de 
documentação  

(Plano + Relatório) 
ao CONSEMA 

Análise e parecer 
CTBio 

Plenária CONSEMA 

Validação das 
alterações pelo 

Comitê de Planos de 
Manejo 



Planilha 1: contribuições brutas 
• Fonte: contribuições recebidas na etapa de 

zoneamento 

• Número de contribuições brutas: 923 



• Cumulatividade 

• Deferido/Indeferido + justificativa 

 

Planilha 2: cumulatividade  



Planilha 2: cumulatividade  

41% 

55% 

4% 

Deferido + Deferido parcialmente

Indeferido

Em análise
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Top 10 – Temas mais frequentes das 
contribuições  



Tema: Mapa  

152 
Proponho que a praia Vermelha do Sul 

(Ubatuba/São Paulo) seja alterada de zona 
ZUBE para ZPGBio 

Deferido   Criar justificativa  

7 
Ampliar ZUBE para fora das Ilhas de Búzios 

e Vitória 
Deferido   

Em atendimento à 
solicitação de diversas 
comunidades destas ilhas e 
Prefeitura do município de 
Ilhabela. A porção a ser 
acrescentada como ZUBE 
enquadra-se nos critérios da 
Zona.  

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



9 
Diminuir ou eliminar a ZUI do setor 

Cunhambebe 
Deferido   

A solicitação foi unâmine nas reuniões 
setoriais de Ubatuba e Conselho 
Gestor. Não houve contraditório a 
solicitação. No entanto, para uma 
melhor localização na zona ZUBE a 
profundidade iniciou-se com 42 metros 
de profundidade ao Sul, seguindo p 41 
m, seguindo p 40, seguindo p 41, 
terminando em 43m no extremo norte. 
Assim a ZUEx: inicia-se com 44m ao 
Sul, segue para 44m, segue para 46m, 
termina em 45m ao norte. E de 45 m a 
50 limite máximo da APAMLN temos 
uma faixa mínima de ZUI.  

Tema: Mapa  

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



27 

Em ZPGBio não permitir a 
instalação de nenhum tipo de 

estrutura náutica 

Indeferido 

O licenciamento e instalação de 
estruturas náuticas estão de acordo 
com o Decreto Estadual n° 62.913, de 
08 de novembro de 2017, que instituiu 
o Zoneamento Ecológico Econômico 
(ZEE) do Litoral Norte. IX. VIII. Na faixa 
entremarés, as obras, atividades e 
empreendimentos, incluindo os de 
utilidade pública e de interesse social, 
deverão, quando pertinente, 
compatibilizar-se com os objetivos 
estabelecidos para a zona, devendo ser 
previstas e implementadas medidas 
mitigadoras para os impactos. 

Tema: Estrutura náutica 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



27 

Em ZUBE "Fica permitida somente a 
instalação de estruturas náuticas de 

classes I e II. Em caso de instalação em 
território de comunidades tradicionais o 

Órgão gestor deverá ouvir e ter 
anuência das mesmas. Em caso de 

instalação em praias e costeiras 
vegetadas, o Órgão gestor deverá ouvir 

e ter anuência das comunidades 
tradicionais (e não somente o seu 

representante legal), dos moradores 
mais próximos e das associações que 

atuam nas proximidades." 

Indeferido 

O licenciamento e instalação de 
estruturas náuticas estão de 
acordo com o Decreto Estadual n° 
62.913, de 08 de novembro de 
2017, que instituiu o Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE) do 
Litoral Norte. IX. VIII. Na faixa 
entremarés, as obras, atividades e 
empreendimentos, incluindo os 
de utilidade pública e de interesse 
social, deverão, quando 
pertinente, compatibilizar-se com 
os objetivos estabelecidos para a 
zona, devendo ser previstas e 
implementadas medidas 
mitigadoras para os impactos. 

Tema: Estrutura náutica 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



27 

Enseada da Fortaleza + canto esquerdo da Enseada 
do Mar Virado (até o Bonete) + canto direito da 

Enseada do Flamengo (até a praia da Ribeira): Não 
é permitida a instalação de nenhum tipo de 

estrutura náutica 

Indeferido 

O licenciamento e instalação de 
estruturas náuticas estão de 
acordo com o Decreto Estadual n° 
62.913, de 08 de novembro de 
2017, que instituiu o Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE) do 
Litoral Norte. IX. VIII. Na faixa 
entremarés, as obras, atividades e 
empreendimentos, incluindo os de 
utilidade pública e de interesse 
social, deverão, quando 
pertinente, compatibilizar-se com 
os objetivos estabelecidos para a 
zona, devendo ser previstas e 
implementadas medidas 
mitigadoras para os impactos. 

Tema: Estrutura náutica 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



27 

Porção Marinha Enseada da Fortaleza (da Ponta 
entre Lázaro e Sununga até o Pontão da 
Fortaleza) e Porção Marinha Enseada do Mar 
Virado (da Ponta do Bonete até a Ponta 
Grossa): Criar AIPBM. Pesca profissional 
artesanal por embarcações de até 10 metros; Indeferido 

As AI´s serão definidas nos 
Programas de Gestão específico 
de cada área 

27 

Porção Marinha entre as Enseadas da Fortaleza 
e do Mar Virado - da Ponta Grossa até a Ilha do 
Mar Virado e da Ilha do Mar Virado até a Ponta 
do Boqueirão: Criar AIPBM. Pesca profissional 
artesanal por embarcações de até 12 metros; Indeferido 

As AI´s serão definidas nos 
Programas de Gestão específico 
de cada área 

Tema: Delimitação de AIPBM - MAPA 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



13 

Continuar com regramentos do GERCO no que 
diz respeito ao tamanho da aquicultura de 

baixo impacto (até 20.000m²) e às áreas 
disponíveis para tal (a partir da isóbata de 

23,6m). 

Deferido 
parcialmente 

  
Limite se manteve em ZUBE 
com acréscimo de critérios de 
adensamento 

Tema: Limites Maricultura 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



6 

INCLUIR NA MINUTA OS USOS EM ZPE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS (interior e 

entorno UCs PI), inclusive 
manutenção/limpeza dos equipamentos 

de pesca 

Deferido 
parcialmente   

Os usos na ZPE estão 
condicionados aos PM das 
Ucs PI. Se as atividades estão 
previstas no PM dos Parques 
ela permanecerá permitida. 

6 

Realizar reuniões com UCs da ZPE para 
verificar e articular garantia dos usos das 
comunidades tradicionais, inclusive nos 

territórios ZPE que não possuam Plano de 
Manejo 

Indeferido PG 
Inserida ação no programa 
de Interação Sócio 
Ambiental - Diretriz 2 

Tema: Ato tendente/ZPE e ZPGBio 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



5 
elencar que existe alta concentração de 

atividades de comunidades tradicionais de 
pescadores artesanais em ZPGBio 

Deferido   

Os usos das comunidades 
tradicionais elencados nas 
reuniões setoriais e do CG 
foram contemplados na 
ZPGBIo 

Tema: Pesca Artesanal - Geral 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



7 

Pesca amadora: Diminuir o limite de 
captura.  Estabelecer limite de captura 
para pesca amadora por espécie alvo, 

sendo mais restritiva que a lei federal (15 
kg+1) 

Deferido X 

Ambas solicitações foram 
encaminhadas para 
programas de gestão P6 - 
Diretriz 6 

Tema: Pesca amadora 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



16 
Retirar limite de AB para tamanho das 
embarcações. Restringir a limitação ao 

comprimento em metros. 
Deferido   

A solicitação foi unâmine nas 
reuniões setoriais nas 
comunidades e Conselho 
Gestor. Não contraditório à 
solicitação. Esta solicitação 
atende à realidade do 
território e não compromete 
tecnicamente.  

Tema: Definição de Zonas 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



4 
Incluir no Glossário definição para 

"ciência" e "anuência" 
Deferido   

Inserido em normas gerais III 
inciso 

Tema: Texto/Glossário 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



3 

Elaboração de norma semelhante à SMA 
64/2016, que regulamenta a pesca de 

emalhe na APAMLS, adaptada à realidade 
da APAMLN 

Deferido 

Inserido em programas de 
gestão Desenvolvimento 
Sustentável - Diretrizes 
1,2,3,4 e 7 

Tema: Pesca Artesanal - Emalhe 

Top 10 – Contribuições mais 
frequentes  



PAINEL 1 PAINEL 2 PAINEL 3 PAINEL 4 PAINEL 5 PAINEL 6 

Ato tendente/ZPE e 
ZPGBio 

Área de Interesse Alcatrazes Turismo Maricultura Geral MAPA 

Distância de 
embarcações para Cerco-

Flutuante 
AIC Conservação de Cetáceos 

Estrutura náutica 
Maricultura 

Licenciamento 
Maricultura 

Definição de Zonas 

Cerco-Flutuante AIT Pesquisa Estrutura Náutica Limites Maricultura DEFINIÇÃO ZUBE 

Pesca Artesanal - Geral 
Área de Interesse para 

Pesca Local 
Ilha das Couves Embarcações Kappaphycus 

Processo 
Participativo 

Pesca Artesanal - Arrasto Definição de AIPBM Ilhas Pesca amadora 
Maricultura 

Cerco-Flutuante 

Pesca Artesanal - Emalhe 
Delimitação de AIPBM - 

MAPA 
Ilha Montão de Trigo praia Recifes Artificiais 

Pesca industrial Comunidades tradicionais Educação Ambiental Veículos na Praia Retirada de areia 

Extrativismo 
Território Comunidades 

Tradicionais 
Erosão costeira Limpeza de casco Madeira na praia 

Fundeio para pesca 
artesanal 

bomba de porão Estudos técnicos 
Saneamento e 

poluição 

multas 
Coleta de produtos 

florestais 
Fiscalização Texto/Glossário 

Certificação fogos Legislação 

Fogueira Licenciamento 

Delimitação Manguezal 

Manguezal 

Ship-to-ship 

Porto 

navios 
raspagem 

Iluminação 

Fundeio para Navios 

dragagem 



Contribuições conflitantes 

Aumentar AIPBM 
no entorno da Ilha 

de Montão de Trigo 

Diminuir a AIPBM 
no entorno da Ilha 

de Montão de Trigo  

Aumentar a 
porcentagem para 

Maricultura para 1%  

Não aumentar a % 
para Maricultura 

Proibir a pesca 
industrial 

Garantir pesca 
de arrasto de 

Santa Catarina 

Aumentar a ZUBE 
na região das Ilhas 
de Búzios e Vitória 

Não aumentar a 
ZUBE 


