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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

- Sugestão 
Incluir como premissa geral dos programas: 

Fomentar campanha de documentação e 
licenciamento das embarcações 

Parcial-
mente 

deferido 

Tema levado para Programa de Desenvolvimento Sustentável e de Proteção e 
Fiscalização, onde será trabalhada a questão da regularização de documentos de 

embarcações. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Diretriz: Fomento à ações de 
conservação e de recuperação 

Sugestão 
Não limitar as ações 1, 2, 3, e 5 somente para Ilha do 

Bom Abrigo e  incluir as outras ilhas e praias que 
fazem parte da APAMLS . 

Deferido 

A abordagem genérica da diretriz possibilita que ações futuras voltadas a conservação 
e recuperação sejam realizadas nas demais ilhas e praias da APAMLS, quando 

identificadas e  avaliadas as necessidades. A redação foi alterada, dando destaque às 
áreas da Ilha do Bom Abrigo, pois referem-se à demandas já identificadas pela 
Unidade e que deverão ser trabalhadas no horizonte dos próximos 5 anos de 

implantação do Plano de Manejo. Além disso, foi inseridas 1 nova ação para gestão 
dos resíduos sólidos como um todo. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Diretriz: Fomento à ações de 
conservação e de recuperação 

Sugestão 

Fomentar projetos para que embarcações 
pesqueiras desenvolvam ações para minimizar a 
quantidade de lixo que chega pelas entradas das 

barras e rios. (Deve ser específico para cada região) 

Deferido 

Inserida ação: "Fomentar projetos para que embarcações pesqueiras e turísticas se 
envolvam em ações para recolhimento e destinação do lixo marinho, bem como para 

a redução da quantidade do resíduo produzido nas próprias embarcações, sendo 
dada a devida destinação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projeto de recuperação das áreas 

com erosão  na Ilha do Bom Abrigo 
Sugestão 

 Resgatar o projeto de recuperação realizado há 
alguns anos e analisar para colocar em prática 

Deferido O projeto está sendo considerado e será analisado durante a implementação da ação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projeto de recuperação das áreas 

com erosão  na Ilha do Bom Abrigo 
Sugestão Criar uma possível parceria com o ICMBIO 

Parcial-
mente 

deferido 
As parcerias serão consideradas na implementação do Programa. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projeto de recuperação das áreas 
com bioinvasão (capim) na Ilha do 

Bom Abrigo 

Sugestão Incluir as ilhas do Castilho, Cambriú e Figueira. 
Parcial-
mente 

deferido 

A abordagem genérica da diretriz possibilita que ações futuras voltadas a conservação 
e recuperação sejam realizadas nas demais ilhas e praias da APAMLS, quando 

identificadas e  avaliadas as necessidades. A redação foi alterada, dando destaque às 
áreas da Ilha do Bom Abrigo, pois referem-se à demandas já itentificadas pela 
Unidade e que deverão ser trabalhadas no horizonte dos próximos 5 anos de 

implantação do Plano de Manejo. Em relação às Ilhas do Castilho e Cambriú, no 
entanto, a APAMLS não faz gestão direta deste território por estar inserido em UC de 

PI gerida pelo ICMBio. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projeto de recuperação das áreas 
com bioinvasão (capim) na Ilha do 

Bom Abrigo 

Alteração 
do texto 

Ao invés de deixar específico para o capim do Bom 
Abrigo, abrir para possíveis espécies exóticas 

invasoras futuras 
Deferido 

Texto ajustado, deixando a questão da invasão por capim na Ilha do Bom Abrigo 
como destaque, por ser demanda já identificada.. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projeto de recuperação das áreas 
com bioinvasão (capim) na Ilha do 

Bom Abrigo 

Sugestão Criar uma possível parceria com o ICMBIO Deferido As parcerias serão consideradas na implementação do Programa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Articular, desenvolver e 
consolidar estratégias para a gestão 

dos resíduos sólidos em conjunto 
com os demais órgãos responsáveis 

pela Ilha do Bom Abrigo 

Alteração 
do texto 

Articular desenvolver e consolidar estratégias para a 
gestão dos resíduos sólidos junto aos órgãos 

públicos a retirada dos residuos sólidos na praia da 
Ilha Comprida, Barra do Ribeira e em especial a Ilha 
do Bom Abrigo, e também para todas as áreas da 

APAMLS, geradoras desses resíduos. 

Deferido 
Inclusão de uma nova ação na Diretriz 3 do Programa: Articular junto aos órgão 

públicos para resolução da poluição por resíduos sólidos para a APAMLS como um 
todo. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Articular, desenvolver e 
consolidar estratégias para a gestão 

dos resíduos sólidos em conjunto 
com os demais órgãos responsáveis 

pela Ilha do Bom Abrigo 

Sugestão 

Realizar parcerias com a Marinha, CETESB e outros 
órgãos gestores; outras Ucs, Iniciativa Privada e 

Prefeituras envolvidas para realização do 
ordenamento do Bom Abrigo. 

Deferido As parcerias serão consideradas na implementação da ação 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver e implementar 
projetos de valorização do 

patrimônio arqueológico e histórico-
cultural da Ilha do Bom Abrigo 

Sugestão 
Fazer parcerias com o IPHAN; Dept. Cultura e Dept. 

Turismo das prefeituras envolvidas. 
Deferido As parcerias serão consideradas na implementação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Desenvolver estratégias para 
mitigação dos processos erosivos em 
praias em risco alto e muito alto de 

erosão 

Sugestão 
Ponta Norte da Ilha Comprida (Praia do Araçá e Valo 

Grande estão sendo afetados, prejudicando a 
pesca). 

Deferido 
É amplamente conhecido o alto grau dos processos erossivos nestas áreas, que serão 

contempladas na implementação desta ação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Inclusão 
de ação 

Articular estratégias para monitoramento e para o 
desenvolvimento de ações mitigatórias em relação 

às mudanças climáticas. 

Parcial-
mente 

deferido 

Tema levado para Programa de Pesquisa e Monitoramento para que sejam 
articuladas pesquisas visando preenchimento das lacunas de conhecimento 

(conforme Anexo I do Programa 5), tal como os efeitos das mudanças climáticas no 
território (Ex.: "Análises de séries temporais históricas que possam identificar a 

importância de fenômenos locais e climáticos sobre as alterações observadas na 
APAMLS"). 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Inclusão 
de ação 

Monitorar o emissário submarino de esgoto no 
Boqueirão Norte. (Outro grupo disse que esse 

emissário submarino não existe) 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação da ação: "Articular junto aos órgão públicos para 
resolução da poluição por esgoto doméstico". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Inclusão 
de ação 

Articular o incentivo/redução de impostos para 
utilização de equipamentos de pesca de melhor 

qualidade. 

Indeferi-
do 

A APAMLS não tem expertise nem atribuição para tal. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Sugestão 

Recomendação para que as UCs de Santos e 
Paranaguá trabalhem ações com as embarcações 
pesqueiras a respeito dos resíduos sólidos/ lixo 

marinho. 

Parcial-
mente 

deferido 

A APAMLS pretende trabalhar em parceria com outras UCs em ações de educação 
ambiental, conforme prefisto no Programa de Interação Socioambiental. Além disso, 

a sugestão será considerada na implantação da ação: "Articular junto aos órgão 
públicos para resolução da poluição por resíduos sólidos" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Sugestão 
Proibir a emissão de resíduos sem tratamento na 

APA. 

Parcial-
mente 

deferido 

Foi inserida norma geral no Zoneamento prevendo a destinação adequada de 
resíduos, conforme Plano Nacional de Resíduos. Ainda, estão previstas ações de 

articulação junto às autoridades competentes para fiscalização, conforme previsto na 
ação do Programa de Proteção e Fiscalização: Articular junto à CETESB para eficaz 

fiscalização do descarte de poluentes no mar e praias. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

 Diretriz: Desenvolvimento e fomento 
de ações de conservação e manejo 
da biodiversidade e dos recursos 

naturais por meio de articulação intra 
e interinstitucional  

Alteração 
do texto 

Acrescentar ao final do texto dessa diretriz a 
seguinte frase: os usuários envolvidos nas ações de 

conservação. 
Deferido 

Redação ajustada para: "Desenvolvimento e fomento de ações de conservação e 
manejo da biodiversidade e dos recursos naturais por meio de articulação intra e 

interinstitucional e com demais setores da sociedade" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Identificar novas áreas que 
necessitem de interdição temporária 
ou permanentede da pesca, visando 
a garantir a reprodução das espécies 

Sugestão 
Realizar trabalho de divulgação dessas novas áreas 

definidas. 
Deferido 

A divulgação da implementação de novas regras ou áreas de interdição temporária ou 
permanente de pesca está prevista no âmbito do Programa de Interação 

Socioambiental. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Identificar novas áreas que 
necessitem de interdição temporária 
ou permanentede da pesca, visando 
a garantir a reprodução das espécies 

Sugestão Proibição total de pesca no Parcel do Una. 
Parcial-
mente 

deferido 

Ação complementada com o seguinte texto: "Identificar novas áreas que necessitem 
de interdição temporária ou permanente de de determinadas atividades antrópicas, 
podendo ser estabelecidas como AICs ou AIREPs, visando a garantir a conservação e 
reprodução das espécies". Uma vez que o Parcel do Una foi indicado no Zoneamento 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

como possível Área de Interesse para Conservação, a viabilização da área será 
estudada no âmbito do Programa de Manejo e Recuperação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Identificar novas áreas que 
necessitem de interdição temporária 
ou permanentede da pesca, visando 
a garantir a reprodução das espécies 

Sugestão 
Restrição de arrasto de camarão desde o Cambriú 

até o final da APAMLS, na direção sul. 

Parcial-
mente 

deferido 

A área em questão foi sinalizada como AIPBM, cujas regras específicas e delimitação 
final deverão ser discutidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável, 

junto às Comunidades locais. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Identificar novas áreas que 
necessitem de interdição temporária 
ou permanentede da pesca, visando 
a garantir a reprodução das espécies 

Alteração 
do texto 

Alterar o texto: "Identificar novas áreas", para 
"Monitorar o estoque pesqueiro e surgindo 

necessidades, criar uma nova área. 

Parcial-
mente 

deferido 

O monitoramento pesqueiro já ocorre no litoral sul e está prevista ação Programa de 
Pesquisa e Monitoramento "Articular com instituições executoras de Programas de 

Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações e 
forncimento de subsídios às tomadas de decisão das gestão". Uma vez que o 

monitoramento indique necessidade de novas áreas, a ação será foco do Programa 
de Manejo e Recuperção, 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Identificar novas áreas que 
necessitem de interdição temporária 
ou permanentede da pesca, visando 
a garantir a reprodução das espécies 

Sugestão 
Para a área próxima a trincheira no Boqueirão Sul, 
onde já existe uma restrição natural para o arraste, 

identificá-la como quebra-côco 

Parcial-
mente 

deferido 

Área será considerada, podendo ser estabelecidas como AICs mediante discussões 
futuras no âmbito do Programa de Manejo e Recuperação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Diagnosticar demanda para 
criação de áreas de exclusão de 
atividades de alto impacto em 

desacordo com os objetivos da UC 

Sugestão 
Monitorar para criar as áreas em questão, caso haja 

necessidade.  
Deferido 

O diagnóstico para a criação destas novas áreas de exclusão de atividades de alto 
impacto, será embasado em pesquisas e monitoramentos que comprovem 

tecnicamente a necessidade de criação, temas que serão trabalhados no âmbito do 
Programa de Pesquisa e Monitoramento.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

para o manejo sustentável dos 
recursos naturais 

Sugestão 

Realizar parceria com a Prefeitura de Cananéia para 
articular junto aos órgãos públicos, a resolução da 
poluição por óleo combustível e óleo de cozinha. 
Desenvolver boas práticas e orientações, para o 

manejo correto dos óleos e alternativas de 
destinação final do produto. 

Deferido 
Inserida ação: Articular junto aos órgão públicos destinação correta para óleo de 

embarcações 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Gestão integrada junto aos 
órgão públicos para resolução da 
poluição por esgoto doméstico 

Sugestão Dar prioridade para as áreas mais urbanizadas Deferido Será considerado na  implementação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Ação: Gestão integrada junto aos 
órgão públicos para resolução da 
poluição por esgoto doméstico 

Sugestão 
Observar o caso do Canal Candapuí e seu problema 
com esgoto, tentar junto ao órgâo competente uma 

possível solução 
Deferido Será considerado na  implementação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 
Priorizar algumas ações para as grandes 

embarcações 

Parcial-
mente 

deferido 

Ações para embarcações estão previstas nos Programas de Desenvolvimento 
Sustentável e Proteção e Fiscalização. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 
Criar mecanismos de controle de entrada e saída 

para os resíduos sólidos provenientes das 
embarcações. 

Deferido 

Foi incluída ação para fomento a projetos para que embarcações pesqueiras e 
turísticas se envolvam em ações para recolhimento e destinação do lixo marinho, 

bem como para a redução da quantidade do resíduo produzido nas próprias 
embarcações, sendo dada a devida destinação. Além disso, está prevista no âmbito 
do Programa de Uso Público a ação "Articular com a prefeitura e parceiros a gestão 

dos resíduos sólidos, principalmente na alta temporada" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros 
Zoneman-

to 
Proibir traineiras na APA. (quase todos os grupos 

comentaram isso) 
Deferido Inserido como norma geral do zoneamento  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 
Incentivar a implementação de centros de coleta e 

de reciclagem de resíduos. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado nas ações do Programa de Manejo e Recuperação e no Programa de 
Uso Público 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 

Criar programas de recuperação de recursos 
pesqueiros, incluindo: Revisão dos períodos de 
defeso existentes (ex: bagre e camarão sete-

barbas); Avaliar a possibilidae de criação de novos 
defesos; Definir tamanho mínimo/ máximo de 

captura para espécies de elevado interesse 
comercial (cações costeiros, pescado amarelo), com 

base em estimativa de primeira maturação e 
tamanho de malha; Rever tamanhos mínimos e 

propor tamanhos máximos, quando cabível 
(espécies hermafroditas) para pesca esportiva e 

amadora. 

Deferido Contemplado neste e Programa e no Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 

Promover estratégia de recuperação através de 
plano participativo com pesca esportiva e amadora, 
com o uso de atratores (FAD). (Analisar melhor, pois 

pode atrapalhar a pesca artesanal e a dinâmica 
natural. Deve ser feito de forma participativa e a 

partir de análise técnica). 

Parcial-
mente 

deferido 

Contemplado no Programa de Pesquisa e Monitoramento, em que foi inserida ação 
para estudos de viabilidade para implantação de recifes artificiais (atratores) e em 

caso de viabilidade, será incentivado monitoramento participativo. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão 
Incluir Praia da Laje e Praia do Cambriú no programa 

de monitoramento de praias (APA parceira). 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na execução da ação "Articular com instituições executoras de 
Programas de Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações 
e forn3cimento de subsídios às tomadas de decisão da gestão", prevista no Programa 

de Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão A praia do Pontal não está sendo monitorada. 
Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na execução da ação "Articular com instituições executoras de 
Programas de Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações 
e forncimento de subsídios às tomadas de decisão das gestão", prevista no Programa 

de Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão TED prejudica pesca de arrasto. 
Parcial-
mente 

deferido 

Tema contemplado nos Programa de Desenvolvimento Sustententável, na diretriz 
"Articulação interinstitucional buscando adequar normativas federais que são 

incompatíveis com a realidade da pesca local". Porém, diante das muitas demandas já 
apontadas pelo setor pesqueiro como prioridade, é possível que o tema não seja alvo 

das dicussões no horizonte temporal dos próximos 05 anos. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Outros Sugestão Conscientização sobre o lixo das embarcações. Deferido 

Contemplado no Programa de Interação Socioambiental e ação inserida no Programa 
de Manejo e Recuperação para fomento a projetos para que embarcações pesqueiras 

e turísticas se envolvam em ações para recolhimento e destinação do lixo marinho, 
bem como para a redução da quantidade do resíduo produzido nas próprias 

embarcações. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os órgãos 
de gestão territorial para 

ordenamentos dos usos turisticos 
diversos 

Sugestão 

Articular junto a Prefeitura de Cananeia a 
possibilidade de haver um funcionário da prefeitura, 
para cuidar do controle e recepção na Ilha do Bom 

Abrigo 

Parcia-
lmente 

deferido 

As estratégias e articulações junto aos órgãos competentes para o controle das 
atividades de uso público na Ilha do Bom Abrigo, estão contempladas no Programa de 
Uso Público. Desta forma, a necessidade de funcionários para o receptivo e controle 

de visitantes será avaliada na etapa de implementação do Programa. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os órgãos 
de gestão territorial para 

ordenamentos dos usos turísticos 
diversos 

Inclusão 
de ação 

Fazer um GT de Uso Público para trabalhar melhor 
essa articulação 

Deferido Inserida ação para criação de Câmara Temática de Turismo no Conselho da APAMLS 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os órgãos 
de gestão territorial para 

ordenamentos dos usos turísticos 
Sugestão 

Envolver ONGs e outros setores de Pesquisa que 
trabalham com mamíferos aquáticos marinhos para 

evitar estresse ao animal 
Deferido 

As parcerias serão consideradas na implementação do Programa e atores estratégicos 
serão chamados para a Câmara Temática de Turismo da APAMLS 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

diversos 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os órgãos 
de gestão territorial para 

ordenamentos dos usos turísticos 
diversos 

Inclusão 
de ação 

Criar um protocolo para avistamento dos mamíferos 
marinhos (golfinhos) 

Indeferi-
do 

Já existe um protocolo de conduta estabelecido para observação de mamíferos 
marinhos, inclusive por legslação municipal (Cananeia) e federal. No entanto, na 

APAMLS os encontros com golfinhos é mais ocasional, ao contrário da região 
estuarina, em que a presença é constante e os encontros são frequentes. Deste 
modo, não entende-se como uma demanda prioritária para a gestão criar um 

protocolo específico, podendo ser adotada a conduta de observação estabelecida 
legalmente. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Incentivar e fomentar praticas 
turisticas de baixo impacto como 

ciclismo, caminhadas, caiaques,etc. 

Alteração 
do texto 

Frizar turismo não motorizado como por exemplo as 
canoas 

Deferido Redação alterada 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia do 
turismo sutentável 

Sugestão 
Maior incentivo, fomentar divulgações de pacotes 
voltados ao surf, na Ilha Comprida Boqueirão Sul. 

Parcial-
mente 

deferido 
Será considerada na implamentação do Programa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia do 
turismo sustentável 

Sugestão 
Para atividades turísticas deve-se levar informações 
direto para a comunidade, para que a comunidade 
possa decidir e passar informações para os turistas 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação da ação "Articular ações com as comunidades locais 
para incentivar o turismo de base comunitária" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Elaborar roteiros e programas 
para avistamento de aves nas praias 

e ilhas marinhas 

Alteração 
do texto 

Criar um protocolo para avistamento de aves nas 
praias, pois não existe protocolo para isso 

Deferido 
Texto alterado para: "Elaborar protocolo, roteiros e programas para avistamento de 

aves nas praias e ilhas marinhas". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia do 
turismo sustentável 

Sugestão 

"Incentivar e fomentar práticas turísticas de baixo 
impacto. Tomar cuidado com a quantidade de 

pessoas e com o "etc", pois pode dar uma margem 
ruim para veículos náuticos como moto náutica 

Deferido 
Redação alterada para "Incentivar e fomentar praticas turisticas de baixo impacto 
como ciclismo, caminhadas, caiaques, canoas, surf, stand up, mergulho e esportes 

não motorizados". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia do 
turismo sustentável 

Inclusão 
de ação 

Colocar uma ação quanto a pesca amadora 
(educação/orientação) 

Deferido 
Ações de Educomunicação estão previstas no Programa de Interação Socioambiental 

e ação para fomentar boas práticas de pesca amadora está contemplada no Programa 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia do 
turismo sustentável 

Inclusão 
de ação 

Fomentar parcerias visando a implantação de placas 
informativas (ajuda da prefeitura de Cananéia) 

Deferido 
A instalação de placas informativas, bem como a articulação com os órgão parceiros, 

está prevista no âmbito do Programa de Interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Incentivar e fomentar praticas 
turisticas de baixo impacto como 

ciclismo, caminhadas, caiaques, etc. 

Alteração 
do texto 

Adicionar no baixo impacto: surf, stand up, 
mergulho e não motorizados 

Deferido 

As atividades de turismo de baixo impacto serão trabalhadas na implementação do 
Programa, sendo os exemplos apresentados, meramente ilustrativos. De todo modo, 

a redação foi alterada para "Incentivar e fomentar praticas turísticas de baixo 
impacto como ciclismo, caminhadas, caiaques, canoas, surf, stand up, mergulho e 

esportes não motorizados". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão Maior ordenamento no Bom Abrigo Deferido 
Contemplado na diretriz: Ordenamento das atividades turísticas na Área de Interesse 

Turístico (AIT) da Ilha do Bom Abrigo em conjunto com os órgãos responsáveis. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão 
Fazer uma educação e capacitação dos barqueiros 
cadastrados para realizarem transportes náuticos 

para o Bom Abrigo 
Deferido 

Contemplado na ação: "Cadastrar e credenciar embarcações e capacitar operadores 
para exploração turistica na AIT da Ilha do Bom Abrigo". Além disso há ações de 

capacitação previstas no Programa de Interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão 
Ter um grupo receptivo e de monitoramento na Ilha 

do Bom Abrigo 
Deferido 

As estratégias para o ordenamento das atividades de uso público na Ilha do Bom 
Abrigo, serão trabalhadas no âmbito do Programa de Uso Público. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão 
Incluir a importância das pousadas e hotéis na 

educação dos turistas  
Deferido 

Contemplado nas ações: "Incentivar e apoiar ações de capacitação de agentes do 
trade turístico para o turismo sustentável" e "Elaborar em parceria com profissionais 

do turismo e universidades para formação continuada de guias de turismo e 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

estabelecimentos responsáveis pelo receptivo turístico". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão 
Realizar reuniões periódicas com a comunidade para 
melhores resultados de fiscalização e realização de 

turismo ordenado 
Deferido 

Contemplado no Programa de Interação Socioambiental, por meio da ação "Criar uma 
Câmara Temática com as Comunidades para ampliar o diálogo e fortalecer o 

entendimento de demandas das comunidades locais, tratando de assuntos diversos 
de interesse das mesmas". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Promover em parceria com o 
poder público campanhas sobre a 
destinação adequada dos resíduso 
sólidos gerados, principalmente na 

alta temporada  

Sugestão 
Maior fiscalização no Boqueirão Norte para maior 

controle do lixo que é jogado na praia 
Deferido 

Será considerado na implementação da ação: Promover em parceria com o poder 
público campanhas sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados, 

principalmente na alta temporada. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Elaborar em parceria com 
profissionais do turismo, 

universidades formação continuada 
de guias de turismo.  

Alteração 
do texto 

Verificar a regulamentação dos "guias" na "ação 4" 
da terceira Diretriz, pois esse nome está errado 

Indeferi-
do 

O  termo correto é guia ou condutor, manteve-se a readação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Elaborar em parceria com 
profissionais do turismo, 

universidades formação continuada 
de guias de turismo.  

Alteração 
do texto 

Deixar o termo "guia de turismo" na "ação 4" da 
terceira Diretriz verificar se o termo correto é guia 

ou condutor 
Deferido Texto mantido 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Articular para a destinação de 
petrechos de pesca perdidos no mar 

Exclusão 
Retirar a ação: "articular para a destinação de 

petrechos de pesca perdidos no mar" 
Indeferi-

do 

Os petrechos de pesca, quando perdidos no mar podem ocasionar impactos a fauna 
marinha. Diversas tartarugas que aparecem encalhadas nas praias, por exemplo, 

apresentam seus membros estrangulados por linhas de pescas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Articular para a destinação de 
petrechos de pesca perdidos no mar 

Alteração 
do texto 

Articular para a destinação de petrechos não só da 
pesca, mas de todos os segmentos e atores que 

usam a área da APAMLS 
Deferido 

Contemplando na ação do Programa de Manejo Sustentável: Articular junto aos 
órgãos públicos para resolução da poluição por resíduos sólidos 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Ordenamento das atividades 
turísticas na Áreas de Interesse 

Turístico (AIT) da Ilha do Bom Abrigo 
em conjunto com os órgãos 

responsáveis 

Sugestão 
Tomar cuidado com a fiscalização para o turismo, a 

barra é muito perigosa 
Deferido 

Será considerado na implementação das ações: "Elaborar o Plano de Ordenamento 
Turístico (POT) para a Área de Interesse Turístico (AIT)" e "Elaborar Sistema de Gestão 

de Risco e Contingência para a Área de Interesse Turístico (AIT)"  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Ordenamento das atividades 
turísticas na Áreas de Interesse 

Turístico (AIT) da Ilha do Bom Abrigo 
em conjunto com os órgãos 

responsáveis 

Sugestão 
Sou contra o turismo no Bom Abrigo, deve proibir o 

turismo no Bom Abrigo 
Indeferi-

do 

Atualmente o turismo na Ilha do Bom Abrigo é proibido pela Marinha, mas, apesar 
disso, a atividade já acontece e de forma descontrolada. Durante a temporada já 

foram registrados fluxos intensos de visitantes no local. Nesse sentido, a proposta da 
APAMLS é buscar ordenar a atividade para que o uso seja controlado, com 

regramentos e capacidade de suporte.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Ordenamento das atividades 
turísticas na Áreas de Interesse 

Turístico (AIT) da Ilha do Bom Abrigo 
em conjunto com os órgãos 

responsáveis 

Inclusão 
de ação 

Credenciamento de embarcações para o turismo e 
controle e cadastro de embarcações particulares 

Deferido 
Contemplado na ação: "Cadastrar e credenciar embarcações turísticas para o turismo 

e capacitar operadores para exploração turística na AIT da Ilha do Bom Abrigo" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Ação: Desenvolver estratégias de 
comunicação para os usuários. 

Sugestão 
Indicadores para turismo, colocar placas em pontos 

estratégicos para que não se deixe lixo na Ilha do 
Bom Abrigo 

Deferido 
Contemplado nas ações da diretriz: "Articulação para implantação de estrutura de 

apoio turístico nos locais de interesse para a visitação" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Diretriz: Articulação para 
implantação de estrutura de apoio 

turístico nos locais de interesse para 
a visitação 

Sugestão 
Deve haver condução de turistas com monitores e 

apoio na própria Ilha do Bom Abrigo 
Deferido 

As estratégias para o ordenamento das atividades de uso público na Ilha do Bom 
Abrigo, serão trabalhadas no âmbito do Programa de Uso Público na diretriz: 

Ordenamento das atividades turísticas na Área de Interesse Turístico (AIT) da Ilha do 
Bom Abrigo em conjunto com os órgãos responsáveis 

Oficina de 2. Programa Diretriz: Articulação para Sugestão Fomentar parcerias visando a implantação de placas Deferido Contemplado na ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável: "Formalizar 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Programas 
de Gestão 

de Uso 
Público 

implantação de estrutura de apoio 
turístico nos locais de interesse para 

a visitação 

informativas (ajuda da prefeitura) junto às prefeituras municipais e UCs vizinhas, o estabelecimento de acesso à praia 
pelos pescadores artesanais, com a devida sinalização". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 

Direcionar boas práticas para a pesca amadora 
(controle), "guias turisticos", os condutores locais 
devem ser treinados para cada segmento (existem 

cursos para os diversos setores de turismo) 

Deferido 

Contemplado na ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável: : "Promover 
treinamentos sobre boas práticas de pesca com guias de pesca e pescadores 

esportivos, abordando métodos menos agressivos de captura e manuseio dos animais 
visando maior sobrevivência no pesque-e-solte" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 
Fiscalização maior nas peixarias para evitar pesca 

irregular, quando não há comprador o pescador não 
pesca errado. 

Deferido 
Será considerado no planejamento das ações das ações do componente ostensivo do 

Programa de Proteção e Fiscalização 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 
Deveria haver um ordenamento do turismo entre 

Pedrinhas e Boqueirão Sul, Programa de Ação 
Socioambiental. 

Deferido 
Contemplado na ação "Definir com os órgãos competentes e demais atores-chave o 

planejamento estratégico para o ordenamento dos usos diversos nas praias"  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros 
Inclusão 
de ação 

Pescadores profissionais podem credenciar seus 
veículos para poder recolher suas redes em lugares 

diversos, pois às vezes eles precisam andar 
quilômetros para recolher suas redes. 

Deferido 
As normas do zoneamento permitem o uso de veículos motorizados para uso de 
pescadores artesanais no exercício da profissão, devido à demanda apontada nas 

oficinas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 
Colocar placas nas dunas do Boqueirão Sul e Norte, 

para avisar da proibição de uso de veículos nas 
dunas. 

Parcial-
mente 

deferido 

As dunas estão fora dos limites da APAMLS, sendo parte da APA IC. No entanto, o 
tema pode ser tratado no âmbito do o Programa de Interação Socioambiental por 
meio da ação: "Integrar as ações das UCs costeiras existentes para consolidar as 

mesmas como instância de ordenamento territorial e participação social". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 

Colocar placas de sinalização no balneário Araçá, 
pois estão invadindo a praia com veículos e 

atrapalhando o pescador, que precisa entrar com 
seu carro para pescar (para programa de 

fiscalização) 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação do Programa de Interação Socioambiental e do 
Programa de Uso Público, pela ação: "Instalar itens de comunicação visual (placas, 

informativas, instrutivas e restritivas) em áreas consideradas prioritárias para a UC". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Outros Sugestão 
Colocar rádio amador na base do Parque no Marujá 
e fornecer rádios para os monitores (encaminhar ao 

PEIC) 

Indeferi-
do 

O radio amadorismo é uma atividade sem fins lucrativos, com caráter de hobby, 
regulamentada pela ANATEL, que exige dos seus praticantes autorização prévia 
através de exames de ingresso na atividade. Não se trata de equipamento para 

comunicação.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Desenvolver ações educativas 
e campanhas para divulgação ampla 

para o público de fora da região, 
abordando temas diversos.  

Sugestão Mutirões de limpeza de praia, periodicamente. Deferido 

Contemplado nas ações: "Estabelecer parcerias com as poder público e instituições 
locais para que os programas de Educação Ambiental da UC sejam destinados à 
diferentes públicos (escolas, centros comunitários) e /ou épocas do ano (datas 
comemorativas)" e "Apoiar e contribuir com ações de Educação Ambiental e 

Comunicação desenvolvidas por instituições parceiras. Além disso, a APAMLS já 
realiza periodicamente mutirões de limpeza na Ilha do Bom Abrigo e participa de 

ações de limpezas desenvolvidas no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, Verão 
no Clima, entre outros.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Desenvolver ações educativas 
e campanhas para divulgação ampla 

para o público de fora da região, 
abordando temas diversos. 

Sugestão 
Parcerias com órgãos relacionados a Educação 

Ambiental e de captação (JICA/ RARI). Plano SATO 
MI 

Parcial-
mente 

deferido 
As parcerias estão previstas no âmbito do Programa de interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento da gestão 
participativa e integrada 

Sugestão 
Articulação com a Prefeitura para manejo dos 

resíduos pesqueiros (massa pesqueira inutilizada) e 
acordo com as peixarias. 

Deferido 

Será considerado na implantação da ação do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável: "Ampliar ações conjuntas com ógão públicos e atores do segmento 

pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia produtiva da pesca 
profissional" e na ação "Articular junto aos órgãos públicos para resolução da 

poluição por resíduos sólidos", no Programa de Manejo e Recuperação. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento da gestão 
participativa e integrada 

Inclusão 
de ação 

Participar nos diferentes fóruns existentes - 
Adicionar o Comitê de Pesca. 

Parcial-
mente 

deferido 

Os fóruns citados eram exemplificativos. A APAMLS está aberta a participar dos 
fóruns existentes na região que possuam interface com as demandas e temas de 

interesse da UC. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento da gestão 
participativa e integrada 

Inclusão 
de ação 

Montagem de um CT das comunidades tradicionais 
para aproximá-las da UC. 

Deferido 

Ação incluída no Programa de Interação Socioambiental com a seguinte redação: 
Criar uma Câmara Temática (CT Comunidades) para ampliar o diálogo e fortalecer o 
entendimento de demandas das comunidades locais, tratando de assuntos diversos 

de interesse das mesmas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Desenvolvimento de 
projetos destinados a fortalecer a UC 
como importante via de conservação 

e uso sustentável 

Sugestão 
Produção de material informativo para Educação 
Ambiental sobre a UC para moradores e turistas - 

itens de comunicação visual. 
Deferido 

Contemplado na ação: Desenvolver projeto de comunicação para os diferentes 
públicos que interagem com o território utilizando-se de ferramentas adequadas a 

cada público-alvo 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Definir uma agenda para 
realização de eventos 

comemorativos em datas temáticas 
da agenda Ambiental tais como 

Semana de Meio Ambiente, Dia da 
Água, Dia dos Oceanos, entre outros 

Sugestão 
Articular uma agenda de ações educativas para não 
haver sobreposição das ações de cada órgão. Unir 

esforços para concretização de cada evento. 
Deferido 

Será considerado na execução da ação: "Estabelecer parcerias com as poder público e 
intituições locais para que os programas de Educação Ambiental da UC sejam 

destinados à diferentes públicos (escolas, centros comunitários) e /ou épocas do ano 
(datas comemorativas)" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Definir uma agenda para 
realização de eventos 

comemorativos em datas temáticas 
da agenda Ambiental tais como 

Semana de Meio Ambiente, Dia da 
Água, Dia dos Oceanos, entre outros 

Alteração 
do texto 

Homogenizar os termos quando a ação apresentar 
exemplos ou retirar os exemplos. 

Deferido 
Redação ajustada para: "Definir uma agenda para realização de eventos 

comemorativos em datas temáticas da agenda Ambiental tais como Dia de Meio 
Ambiente, Dia da Água, Dia dos Oceanos, entre outras." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento do diálogo e 
da compreensão da UC e seus 

regramentos com os segmentos da 
pesca profissional e amadora 

Sugestão 
Programas de capacitação (cursos) para os 

pescadores industriais com relação a Educação 
Ambiental 

Deferido 
As ações da diretriz "Fortalecimento do diálogo e da compreensão da UC e seus 

regramentos com os segmentos da pesca profissional e amadora" , inclui o termo 
"pesca profissional", que garante a inserção da pesca industrial nas ações. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Desenvolvimento de 
projetos destinados a fortalecer a UC 
como importante via de conservação 

e uso sustentável 

Inclusão 
de ação 

Diálogos visando recolhimento de resíduos (medida) 
da embarcação e de petrechos encontrados 

abandonados no mar. 
Deferido Ações contempladas nos Programas de Uso Público e de Manejo e Recuperação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Apoiar e contribuir com ações 
de Educação Ambiental e 

Comunicação desenvolvidas por 
instituições parceiras. 

Sugestão Conscientização com relação ao lixo. Deferido 
Poderá ser contemplado na ação: Desenvolver ações de Educação Ambiental para 
diferentes públicos,visando a sensibilização para a preservação dos recursos e a 
redução dos impactos ambientais, abortando temas relacionados à conservação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes setores da sociedade para 
estabelecimento de ações conjuntas 

de Educação Ambiental e 
Comunicação 

Inclusão 
de ação 

Articulação com a Prefeitura para programas de 
reciclagem. 

Deferido 
Contemplado na ação do Programa de Manejo e Recuperação: Articular junto aos 

órgão públicos para resolução da poluição por resíduos sólido 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Manter e ampliar os 
instrumentos de comunicação com 

pescadores buscando maior 
compreensão sobre regramentos e 

objetivos da UC 

  
Norma INI 12/12: Divulgar que a malha 7 é só para 

rede de fundo e não para superfície. 
Deferido 

Já existem informativos da APAMLS sobre as normas da para a pesca de emalhe. 
Novas camapahas serão realizadas como parte da ação: "Manter e ampliar os 

instrumentos de comunicação com pescadores buscando maior compreensão sobre 
regramentos e objetivos da UC" 

Oficina de 3. Programa Ação: Instalar itens de comunicação Sugestão Placas informativas de proibição específica para Deferido Contemplado nas ações do Programa de Uso Público 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Programas 
de Gestão 

de Interação 
Socioambi-

ental 

visual (placas, informativas, 
instrutivas e restritivas) em áreas 

consideradas prioritárias para a UC  

algumas espécies, direcionadas para os turistas.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Outros   
Concurso Público anual, ou outro meio, específico 

para selecionar um funcionário que gerencie e 
implemente a aplicação prática dos programas. 

Deferido 

Contemplado na Condicionante dos Programas "Disponibilização orçamentária-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento da gestão 
participativa e integrada. 

  
Implementação do Mosaico de Áreas Marinhas 

Protegidas. 
Deferido 

Contemplado na ação: Integrar as ações das UCs costeiras existentes para consolidar 
as mesmas como instância de ordenamento territorial e participação social, 

priorizando a articulação para implementação do Mosaico de Ilhas e Áreas Marinhas 
Protegidas do Estado de São Paulo" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Outros   Captação de recursos Deferido 

Contemplado na Condicionante dos Programas "Disponibilização orçamentária-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concuso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Outros Sugestão 
Rever malha de 6 a 25 para superfície na Norma INI 

12/12 - Revisão da INI 166) 
Deferido Contemplado nas ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Diretriz: Fortalecimento do diálogo e 
da compreensão da UC e seus 

regramentos com os segmentos da 
pesca profissional e amadora. 

Sugestão 
Plano de Educação Ambiental com todos os 

segmentos da pesca para o fortalecimento do setor 

Parcial-
mente 

deferido 

Poderá ser contemplado na implementação da ação Estabelecer parcerias com as 
poder público e intituições locais para que os programas de Educação Ambiental da 

UC sejam destinados à diferentes públicos (escolas, centros comunitários) e /ou 
épocas do ano (datas comemorativas) 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a 

participação na gestão dos recursos 
pesqueiros, utilizando a rede de 
contatos dos representantes e 

lideranças do segmento pesqueiro. 

Inclusão 
de ação 

Articulação com Órgãos Federais para a necessidade 
de melhoria nas questões relacionados à legislação 
pesqueira, emissão de documentos e condição dos 

pescadores (Condicionantes), interações com a 
Polícia Ambiental e mapeamento das comunidades. 

Deferido Contemplado no Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a 

participação na gestão dos recursos 
pesqueiros, utilizando a rede de 
contatos dos representantes e 

lideranças do segmento pesqueiro. 

Inclusão 
de ação 

Mapeamento/ Laudo Antropológico e 
regulamentação dos pescadores de subsistência - 

Lei do Estado de reconhecimento deles (Lei de 
Povos e Comunidades) 

Deferido 

Inclusão de ação "Realizar mapeamento de comunidades tradicionais já reconhecidas 
mediante laudo antropológico e articulação para elaboração de novos laudos visando 
a regulamentação dos pescadores de subsistência" no Programa de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a 

participação na gestão dos recursos 
pesqueiros, utilizando a rede de 
contatos dos representantes e 

lideranças do segmento pesqueiro 

Sugestão 

Autonomia para a UC ser capaz de articular dentro 
da própria APA, a nível institucional e profissional, a 
emissão de licenças (limitadas) próprias, dentro do 

território da UC, priorizando os pescadores já 
existentes.  

Deferido 
Inserido nas normas gerais do Zoneamento a previsão de autorizaçãoes especiais pelo 

órgão gestor. Os procedimentos para isso deferão ser definidos por Resolução, 180 
dias após a publicação do Decreto do Plano de Manejo. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a 

participação na gestão dos recursos 
pesqueiros, utilizando a rede de 
contatos dos representantes e 

lideranças do segmento pesqueiro 

Inclusão 
de ação 

Prever diretriz para POA e parcerias com a colônia - 
Multirão para regulamentação: pescadores, 

embarcações. 
Deferido 

Contemplado na ação "Articular junto aos órgãos competentes a regularização da 
documentação das embarcações e dos pescadores" no Programa de 

Desenvolvimento Sutentável. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Estabelecer parcerias com o 
poder público e intituições locais 

para que os programas de Educação 
Ambiental da UC sejam destinados à 
diferentes públicos (escolas, centros 
comunitários) e /ou épocas do ano 

(datas comemorativas) 

Sugestão 
Formalizar parcerias com a Secretaria da Agricultura 

e Pesca e articulação com órgãos federais 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implementação da ação "Ampliar ações conjuntas com ógão 
públicos e atores do segmento pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia 

produtiva da pesca profissional" no Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a 

participação na gestão dos recursos 
pesqueiros, utilizando a rede de 
contatos dos representantes e 

lideranças do segmento pesqueiro 

Inclusão 
de ação 

POA para prever participação em conselho, para o 
órgão gestor proporcionar transporte, alimentação, 
entre outros benefícios aos pescadores, garantindo 

a infraestrutura da locomoção, possibilitando 
participação de toda a comunidade. 

Deferido 

Inserido como condicionate do Programa como: "Dispoibilização orçamentária-
financeira para garantir a participação social nos Conselhos, Câmaras Temáticas e 
outros fóruns de diálogo,proporcionando transporte, alimentação, entre outros 

benefícios aos atores sociais que interagem com a UC" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Ação: Estabelecer parcerias com as 
poder público e intituições locais 

para que os programas de Educação 
Ambiental da UC sejam destinados à 
diferentes públicos (escolas, centros 
comunitários) e /ou épocas do ano 

(datas comemorativas) 

Sugestão 

Aproximação do Ministério Público com a região da 
APA e com os moradores para entendimento das 

atividades realizadas na área (dificuldades, 
adaptações, necessidade). 

Parcial-
mente 

deferido 
Será considerado na implementação desta ação.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Outros 

Programa 
de 

Interação 
Socioam-

biental 

Criação de "Mercados Municipais" 
Parcial-
mente 

deferido 

Não é atribuição da APAMLS, mas pode ser incentivado e considerado na implantação 
da ação "Ampliar ações conjuntas com órgãos públicos e atores do segmento 

pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia produtiva da pesca 
profissional" do Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Outros Outros 
Sociedades dos "Mercados Municipais" com os 

pescadores industriais. 
Deferido 

Será considerado na implantação da ação "Ampliar ações conjuntas com órgãos 
públicos e atores do segmento pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia 

produtiva da pesca profissional" do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Fortalecimento do SIMMar 
como instância de planejamento e 

monitoramento das ações de 
fiscalização e avaliação das 

ocorrências 

Inclusão 
de Ação 

Interação interinstitucional para alinhamento de 
interpretação de normas de pesca (ex: emalhe com 

malha 6 de superfície) 
Deferido 

Contemplado na diretriz do Programa de Desenvolvimento Sustentável: Articulação 
interinstitucional buscando adequar normativas federais que são incompatíveis com a 

realidade da pesca local 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Fortalecimento do SIMMar 
como instância de planejamento e 

monitoramento das ações de 
fiscalização e avaliação das 

ocorrências 

Inclusão 
de Ação 

Incluir para SIMMAR, fiscalização em locais de 
desembarque de pesca amadora 

Deferido 

Será considerado na execução da ação "Avaliar e revisar periodicamente o 
componente ostensivo do Plano de Ação para fiscalização marítima, direcionando a 

ficalização de modo a considerar as contribuições recebidas no processo participativo 
de elaboração do Plano de Manejo." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Fortalecimento do SIMMar 
como instância de planejamento e 

monitoramento das ações de 
fiscalização e avaliação das 

ocorrências  

Sugestão PREPS a partir de 10 AB 
Indeferi-

do 

Atualmente, a exigência legal do porte das embarcações que devem possuir PREPS é  
de Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a 50 ou com comprimento total igual ou 
superior a 15 metros, definido pelos órgãos federais competentes (SEAP/MMA). A 

Fundação Florestal não tem competência legal para exigir o PREPS, mas pode levar o 
tema para o fórum do SIMMar para articulação interinstitucional buscando que a 

exisgência se extenda para embarcações de menor porte.  

Oficina de 
Programas 

4. Programa 
de Proteção 

Diretriz: Fortalecimento do SIMMar 
como instância de planejamento e 

Sugestão Criar canais efetivos 
Parcial-
mente 

O Programa prevê avaliações periódicas dos planos de ação de fiscalização, bem 
como estrututuração e ampliação do componente preventido de fiscalização e do 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

de Gestão e Fiscalização monitoramento das ações de 
fiscalização e avaliação das 

ocorrências 

deferido canal de denúncias. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Elaborar um Programa de 
Comunicação de forma integrada 
entre os órgãos fiscalizadores e 

sociedade civil, como componente  
preventivo do SIMMAR 

Sugestão 
Interlocução do SIMMAR com as comunidades e em 

reuniões, ter um canal aberto de divulgação e 
também para denúncias. 

Deferido 
Contemplado na ação: "Elaborar um Programa de Comunicação de forma integrada 
entre os órgãos fiscalizadores e sociedade civil, como componente  preventivo do 

SIMMAR" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Manter e alimentar o banco de 
dados georrefenciado das ações de 

fiscalização na APAMLS em conjunto 
com a CFA 

Sugestão 
Retroalimentação do Banco de dados online para 

fortalecer e reforçar o mesmo. 
Deferido 

Contemplado na ação: "Manter e alimentar o banco de dados georrefenciado das 
ações de fiscalização na APAMLS em conjunto com a CFA" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Manter e alimentar o banco de 
dados georrefenciado das ações de 

fiscalização na APAMLS em conjunto 
com a CFA 

Outros 
Banco de dados - Intituto de pesca pode auxiliar 

com dados de quem pesca na APA. 

Parcial-
mente 

deferido 

O banco de dados em questão trata dos registros das ocorrências de ilícitos 
ambientais praticados no territporio da UC, o que auxilia no planejamento da 
fiscalização. O banco de dados do Instituto de Pesca, pode de fato auxiliar no 
dimansionamento e diagn´stcos sobre os usuários e pescarias que ocorrem na 

APAMLS e está sendo considerada a interação entre APAMLS e Instituto de Pesca no 
Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Articular e instrumentalizar 
agentes do SIMMar e de fora do 

Sistema Ambiental Paulista 

Alteração 
do texto 

"agentes do SIMMAR e de fora do Sistema". 
Sugerem tambem que demais órgãos auxiliem nas 

reuniões/ comunicação com a comunidade. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerada a sugestão na implantação da ação: "Elaborar um Programa de 
Comunicação de forma integrada entre os órgãos fiscalizadores e sociedade civil, 

como componente  preventivo do SIMMAR". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Propor e provocar os entes 
responsáveis para que os recursos 

provenientes de autuações 
ambientais sejam revertidos em 

benefício à atividades de gestão da 
UC 

Alteração 
do texto 

Incluir no texto: Reverter a multa de dentro da 
APAM para apoio da APAM do Litoral Sul. 

Deferido 
Redação ajustada para: "Propor e provocar os entes responsáveis para que os 

recursos provenientes de autuações ambientais sejam revertidos em benefício à 
atividades de gestão da UC, quando a infração ocorrer no território da Unidade" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Incentivar e apoiar a 
elaboração de um Guia de 

Procedimentos Operacionais para a 
Fiscalização Marítima da Fundação 

Floresta 

Exclusão Retirar - é meta. 
Indeferi-

do 
Ação mantida, uma vez que o guia será um importante referencial para nortear as 

ações de fiscalização da gestão. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Incentivar e apoiar a 
elaboração de um Guia de 

Procedimentos Operacionais para a 
Fiscalização Marítima Integrada entre 

Pamb, Fundação Florestal e CFA 

Exclusão Retirar - é meta. 
Indeferi-

do 
Ação mantida, uma vez que o guia será um importante referencial para nortear as 

ações de fiscalização da gestão. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Incentivar e apoiar a 
elaboração de um Guia de 

Procedimentos Operacionais para a 
Fiscalização Marítima Integrada entre 

Pamb, Fundação Florestal e CFA. 

Outros 
Dentro do guia: melhorar o tratamento (da polícia 

para o pescador) com o pescador que pode ser 
autuado 

Parcial-
mente 

deferido 

Será levado para a discussão quando da elaboração do Guia para reforço quanto ao 
procedimento de abordagem, bem como para as reuniões de planejamento do 

SIMMar. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Incentivar e apoiar a 
elaboração de um Guia de 

Procedimentos Operacionais para a 
Fiscalização Marítima Integrada entre 

Pamb, Fundação Florestal e CFA. 

Sugestão 
Compartilhar o Banco de Dados Geográficos com 

demais programas e compartilhar na CT o que tem 
sido feito 

Deferido 
O banco de dados já é disponibilizado ao público por meio do portal do SIGAM. O 

tema pode ser levado para exposição ao Conselho gestor e CTs sempre que 
demandado. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Fortalecimento e 
consolidação das ações do 

componente preventivo do SIMMAR 

Inclusão 
de ação 

Prever recursos: POA anual, incluir orçamento 
vinculado às ações dos programas 

Deferido 

Inserido como condicionante do Programa como: "Dispoibilização orçamentária-
financeira para garantir a participação social nos Conselhos, Câmaras Temáticas e 
outros fóruns de diálogo,proporcionando transporte, alimentação, entre outros 

benefícios aos atores sociais que interagem com a UC" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Ampliar a distribuição de 
materiais informativos sobre a 

legislação pesqueira incidente e 
responsabilidade dos diferentes 

órgãos que normatizam e fiscalizam o 
território da APAMLS 

Alteração 
do texto 

Mudança no texto: [...] "dos diferentes órgãos que 
normatizam e fiscalizam [...]" 

Deferido Texto corrigido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Ampliar a distribuição de 
materiais informativos sobre a 

legislação pesqueira incidente e 
responsabilidade dos diferentes 

órgão que normatizam e fiscalizam o 
território da APAMLS 

Sugestão 
Aumentar a distribuição e diversificar a 

comunicação (WhatsApp) 

Parcial-
mente 

deferido 

Poderá ser contemplado na ação: Ampliar a distribuição de materiais informativos 
sobre a legislação pesqueira incidente e responsabilidade dos diferentes órgão que 

normatizam e fiscalizam o território da APAMLS 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Definir agenda de encontros 
com pescadores profissionais e 

comunidades locais para 
esclarecimento de dúvidas sobre as 

normativas de pesca e demais 
demandas relacionadas à fiscalização 

marítima 

Alteração 
do texto 

Profissionais e Amadores 
Indeferi-

do 
Os calendário para encontros de diálogos com pescadores profissionais e amadores 

estão previstos no Programa de Interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Definir agenda de encontros 
com pescadores profissionais e 

comunidades locais para 
esclarecimento de dúvidas sobre as 

normativas de pesca e demais 
demandas relacionadas à fiscalização 

marítima 

Alteração 
do texto 

Incluir polícia e alinhamento constante Deferido 
A polícia será chamada a participar dos encontros , conforme previsto na ação 
"Elaborar um Programa de Comunicação de forma integrada entre os órgãos 
fiscalizadores e sociedade civil, como componente  preventivo do SIMMAR"  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Definir agenda de encontros 
com pescadores profissionais e 

comunidades locais para 
esclarecimento de dúvidas sobre as 

normativas de pesca e demais 
demandas relacionadas à fiscalização 

marítima 

Sugestão 
Agenda de encontros dentro da CT de comunidades 

e reuniões por interesses e áreas de pesca. 
Deferido 

Incluída ação: "Criar uma Câmara Temática (CT Comunidades) para ampliar o diálogo 
e fortalecer o entendimento de demandas das comunidades locais, tratando de 

assuntos diversos de interesse das mesmas", no Programa de Interação 
Socioambiental, na qual diversos temas, como a fiscalização, poderão ser tratados 

com as comunidades. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Definir agenda de encontros 
com pescadores profissionais e 

comunidades locais para 
esclarecimento de dúvidas sobre as 

normativas de pesca e demais 
demandas relacionadas à fiscalização 

marítima 

Sugestão 
Puxar/Resgatar os integrantes das comunidades 

para as reuniões da CT de pesca 
Deferido 

Esta ação está prevista no Pograma de Interação Socioambiental: Fortalecer as 
organizações de pescadores para qualificar a participação na gestão dos recursos 

pesqueiros, utilizando a rede de contatos dos representantes e lideranças do 
segmento pesqueiro. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes órgãos de fiscalização para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Inclusão 
de ação 

Incluir como ação campanhas de auxílio a 
regularização e licença de pesca 

Deferido 
Já contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes a regularização da 

documentação das embarcações e dos pescadores" do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes órgãos de fiscalização para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Sugestão 

Para a fiscalização: Requerer laudo antropológico 
(cadastro entre tradicionais e não tradicionais) que 

reconhece como tradicional.  Sugeriu-se que a 
contribuição fosse incluida nos Programas de 

Interação socioambiental e de Desenvolvimento 
Sustentável  

Deferido 

Inserida ação "Realizar mapeamento de comunidades tradicionais já reconhecidas 
mediante laudo antropológico e articulação para elaboração de novos laudos visando 
a regulamentação dos pescadores de subsistência " no Programa de Desenvolvimento 

Sustentável, buscando cadastrar pescadores artesanais tradicionais para futuros 
regramentos. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Articulação com os 
diferentes órgãos de fiscalização para 
estabelecimento de ações conjuntas 

Dúvida 
Verificar instrumento legal que pode diferenciar a 

fiscalização por tipos de pesca- artesanal/ 
tradicional 

Parcial-
mente 

deferido 
Será levado para reuniões do SIMMar para estudo de instrumentos possíveis. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Articular junto à CETESB para 
eficaz fiscalização do descarte de 

poluentes no mar e praias 

Alteração 
do texto 

Articular junto a Marinha do Brasil, CETESB, outros 
órgãos, por ex: SABESP. 

Deferido 
Articulações cabiveis com outros orgãos estão previstas na implementação das 

açãoes do Programa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Diretriz: Implementação de 
infraestrutura, bens e treinamentos 

técnicos necessários para o 
desenvolvimento das atividades de 

proteção e fiscalização na UC 

Inclusão 
de ação 

Contratar piloteiro de embarcação com experiencia 
em navegação em mar aberto sendo concursado ou 

terceirizado 
Deferido 

Texto ajustado para: "Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância 
ambiental embarcada, e piloteiros com experiência e habilitação para navegação em 

mar aberto, priorizando pessoas com conhecimento local". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Contratar guardas-parques 
para vigilância ambiental embarcada, 

priorizando pessoas com 
conhecimento local 

Alteração 
do texto 

Substituir "guarda-parque" por "guarga-costeiro" 
Parcial-
mente 

deferido 

Texto alterado para: Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância 
ambiental embarcada, priorizando pessoas com conhecimento local 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Contratar guardas-parques 
para vigilância ambiental embarcada, 

priorizando pessoas com 
conhecimento local 

Dúvida 
Guarda-parque para APA é permitido ou apenas 

para Ucs de Proteção Integral? 
Deferido 

Texto alterado para: Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância 
ambiental embarcada, priorizando pessoas com conhecimento local 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Contratar guardas-parques 
para vigilância ambiental embarcada, 

priorizando pessoas com 
conhecimento local 

Dúvida 
O guarda-parque pode multar? Resp: pode indicar 

mas não autuar. 
Deferido 

Texto alterado para: Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância 
ambiental embarcada, priorizando pessoas com conhecimento local 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 

Ação: Contratar guardas-parques 
para vigilância ambiental embarcada, 

priorizando pessoas com 
conhecimento local 

Sugestão 
articular concurso público para contratação de 

agentes que podem agir na fiscalização (guarda-
parque) 

Deferido 
Ação prevista no Programa de Fiscalização e Monitoramento: Contratar agentes de 

fiscalização marítima para vigilância ambiental embarcada, priorizando pessoas com 
conhecimento local 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Nova diretriz ou ação  

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Canal de facilitação para comunidades isoladas Deferido 
Foi inserida ação no Programa de Desenvolvimento Sustentável para criação de uma 
Câmara Temática de Comunidades, visando melhorar e garantir o diálogo e discussão 

de temas de interesse das comunidades. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros 

Programa 
de 

Interação 
Socioam-

biental 

Incluir diretriz ou ação: Desenvolver aplicativo tipo 
google maps com zonas e normas incidentes, afim 

de divulgar as normas da APA.  
Deferido 

Será considerado na ação "Desenvolver projeto de comunicação para os diferentes 
públicos que interagem com o território utilizando-se de ferramentas adequadas a 

cada público-alvo" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros 

Programa 
de 

Interação 
Socioam-

biental 

Sinalização de área de embarque e desembarque 
para pesca artesanal  

Deferido Ação prevista no âmbito do Programa de Interação Socioambiental 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Articular junto a SPU a regularização de territórios 
de pesca no Programa de Interação Socioambiental 

Deferido Ação incluída no Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros 

Novo 
Programa 

Criar um programa administrativo para: Reunir 
todas as questões administrativas que estão diluídas 

nos demais programas. 

Parcial-
mente 

deferido 
Questões administrativas entraram como Condicionantes dos Programas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão Fiscalizar por tipo de pesca Deferido A fiscalização já é direcionada por tipo de pesca e respectivo permissionamento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão Melhor distribuição da fiscalização no território Deferido 

Será considerado na ação: "Avaliar e revisar periodicamente o componente ostensivo 
do Plano de Ação para fiscalização marítima, direcionando a ficalização de modo a 
considerar as contribuições recebidas no processo participativo de elaboração do 

Plano de Manejo". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Trabalhar a fiscalização com cotas de pesca para 
amadores que usam petrechos de pesca profissional 

Deferido Ação prevista no Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Intensificar  as saídas para fiscalização e facilitar 
acesso as áreas de maior autuação 

Deferido 

Será considerado na ação: "Avaliar e revisar periodicamente o componente ostensivo 
do Plano de Ação para fiscalização marítima, direcionando a ficalização de modo a 
considerar as contribuições recebidas no processo participativo de elaboração do 

Plano de Manejo". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Capacitar pescadores da comunidade e distribuir 
materiais para informar o infrator antes de autuar 

Parcial-
mente 

deferido 
Ações de capacitação estão previstas no Programa de Interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Permitir que a colônia de pescadores deve prover 
carterinha para os pescadores tradicionais 

Parcial-
mente 

deferido 

A licença de pesca é exigência legal do órgão federal e ainda não há autonomia para 
que os pescadores sejam isentos de apresentar essa documentação para fins de 

fiscalização ambiental. O Plano de Manejo e a APAMLS está prevendo a possibilidade 
de emissão de autorizações espécies para casos específicos, como por exemplo, 

pescadores tradicionais acessarem determinadas áreas. No entanto, os 
procedimentos para tal serão definidos por Resolução, 180 dias após a publicação do 
Decreto do Plano de Manejo e o tema também será estudado no âmbito do Programa 

de Proteção e Fiscalização, bem como será feita ação para reconhecimento dos 
pescadores tradicionais no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão A licença deve ser tirada por estado e tipo de pesca 

Parcial-
mente 

deferido 

A licença de pesca é exigência legal do órgão federal e ainda não há autonomia para 
que a licença de pesca profissional seja emitida pelo Estado ou pela APAMLS. Foi 
inserida ação "Articular junto à SMA e SEAP meios para que as licenças de pesca 

sejam emitidas pelo Estado e por tipo de pesca" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão Aplicar notificação antes de multar, mesmo na UC. 

Parcial-
mente 

deferido 

A APAMLS não tem poder de autuação (multar), mas somente de constatar a infração 
ambiental e encaminhá-la para a PM Ambiental, que avalia, conforme o caso a 

aplicação das penas cabíveis ao ilícito cometido. Uma vez que estão previstas ações 
para ampliar e melhorar o componente preventivo, se entende que os pescadores 
passarão a ficar mais bem informados e orientados sobre os regramentos vigentes. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Estabelecer e intensificar fiscalização em relação a 
cota para pesca amadora 

Deferido Ação prevista no Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Mutirão para auxiliar na carteira e laudo com a 
presença do engenheiro, na APA 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na execução da ação: "Articular junto aos órgãos competentes a 
regularização da documentação das embarcações e dos pescadores" do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Retomar GAPC (Grupo de Apoio a Pesca de 
Cananeia) 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado como parte da ação: ”Ampliar ações conjuntas com órgão públicos 
e atores do segmento pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia 

produtiva da pesca profissional" do Programa de Desenvolvimento Sustentável. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Interação entre FF e comando da polícia para 
melhor integração entre os pelotões 

Deferido 

Será considerado na execução das ações: "Apoiar a realização das reuniões do 
SIMMar para planejamento e avaliação de ações de fiscalização ambiental, em 

conjunto com Pamb, CFA e demais órgão fiscalizadores convidados." e "Incentivar e 
apoiar a elaboração de um Guia de Procedimentos Operacionais para a Fiscalização 

Marítima Integrada entre Pamb, Fundação Florestal e CFA"  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão Articulação com Marinha  para sinalização Deferido Ação Prevista no Programa de Interação Socioambiental 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Contrato de manutenção e combustível constante 
para embarcação 

Deferido 

Inserido como Condicionante do Programa:  Disponibilização orçamentária-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Outros Sugestão 

Buscar ação que capte os recursos que priorizem a 
fiscalização 

Deferido 

Inserido como Condicionante do Programa:  Disponibilização orçamentária-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Geral 
Alteração 
do texto 

Mudar nome do Programa: "Pesquisa, Extensão e 
Monitoramento". 

Indeferi-
do 

Nome mantido para seguir o padrão do roteiro metodológico da FF 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Articulação junto às 
instituições de pesquisa, ensino e 

fomento para viabilizar a realização 
de pesquisas prioritárias para a 

gestão e manejo dos recursos no 
território da UC 

Inclusão 
de ação 

Articular junto às Universidades para Convênios 
visando a possibilidade de estágio obrigatório e/ ou 

voluntariado na UC. Justificativa: algumas 
Universidades não aceitam estágio obrigatório na 

Fundação Florestal. 

Deferido 
Texto alterado na ação do Programa de Interação Socioambiental: Desenvolver e 
fortalecer o Programa de Voluntariado e de estágio na UC, buscando articulação 

interinstitucional para formalização de convênios com Universidades. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Articulação junto às 
instituições de pesquisa, ensino e 

fomento para viabilizar a realização 
de pesquisas prioritárias para a 

gestão e manejo dos recursos no 
território da UC 

Inclusão 
de ação 

Articular junto ao setor pesqueiro para parcerias 
para a realização de pesquisas. 

Deferido 
Contemplado na ação do Programa de Pesquisa e Monitoramento: Incentivar a 

realização de pesquisas científicas, projetos de extensão e monitoramentos 
participativos, envolvendo a sociedade em geral e os usuários do território.  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Realizar parcerias estratégicas 
com instituições financiadoras de 

projetos ambientais para criar linhas 
de ações específicas para demandas 

da APAMLS 

Alteração 
do texto 

mudou "projetos ambientais" para " projetos 
socioambientais" 

Deferido 
Texto alterado: Realizar parcerias estratégicas com instituições financiadoras de 

projetos socioambientais para criar linhas de ações específicas para demandas da 
APAMLS 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Articular junto às instituições 
que desenvolvem pesquisas na 
região, para preenchimento das 

lacunas de conhecimento 

Alteração 
do texto 

Complementar (...) "e desenvolvimento de extensão 
com a realização de devolutiva em linguagem 

adequada, caso a caso." 

Parcial-
mente 

deferido 

Os projetos de extensão universitária foram incluídos na ação: Incentivar a realização 
de pesquisas científicas, projetos de extensão e monitoramentos participativos, 

envolvendo a sociedade em geral e os usuários do território  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 

Inclusão 
de ação 

Desenvolver eventos técnicos-científicos para 
apresentação de resultados e demandas de 

pesquisa. Justificativa: atrair novos pesquisadores 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação da ação: "Gerenciar os resultados de pesquisa e 
monitoramento que ocorrem na APAMLS" 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

mento desenvolvimento na APAMLS 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Inclusão 
de ação 

Divulgar as pesquisas em desenvolvimento na UC 
junto ao setor pesqueiro. NOVA AÇÃO 

Parcial-
mente 

deferido 

Contemplado na ação "Manter o banco de dados com as informações dos projetos de 
pesquisas submetidos a UC, visando prever devolutivas dos resultados finais para a 

gestão do conhecimento, incluindo o envio de relatórios finais e, dentro das 
possibilidades, apresentação para o Conselho Gestor, Grupo de Trabalho específico e 

sociedade civil" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Inclusão 
de ação 

Articular junto as COTEC e às demais UCs para a 
criação de regras e obrigatoriedade da realização de 

devolutivas das pesquisas para a sociedade, 
principalmente comunidades tradicionais. 

Parcial-
mente 

deferido 

A APAMLS já solicita aos pesquisadores para que ocorram devolutivas dos resultados 
de pesquisas, porém estabelecer obrigatoriedade pode não ser vantajoso, tendo em 

vista a multipluralidade de temáticas abordadas nas pesquisas, que muitas vezes 
podem não despertar interesse direto dos usuários da APAMLS. De toda forma, a 

seugestão será considerada na implantação da ação: "Manter o banco de dados com 
as informações dos projetos de pesquisas submetidos a UC, visando prever 

devolutivas dos resultados finais para a gestão do conhecimento, incluindo o envio de 
relatórios finais e, dentro das possibilidades, apresentação para o Conselho Gestor, 

Grupo de Trabalho específico e sociedade civil" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Inclusão 
de ação 

Reforçar a obrigatoriedade da submissão do projeto 
ao COTEC, inclusive na APA Marinha. 

Deferido 
Contemplado nas normas gerais do zoneamento e será trabalhado nas campanhas de 

divulgação dos regramentos da UC, previstas no Programa de Interação 
Socioambiental. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Inclusão 
de ação 

Levantar e estabelecer procedimentos/ formas de 
sinalização de equipamentos de pesquisas na área 

marinha, evitando conflitos e acidentes. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação do Programa de Interação Socioambiental: "Instalar 
itens de comunicação visual (placas, informativas, instrutivas e restritivas) em áreas 

consideradas prioritárias para a UC" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Inclusão 
de ação 

Levantar interesses e demandas dos pescadores 
artesanais e tradicionais visando agregar utilidade 
social/ prática à pesquisa, atendendo demandas 

práticas. Justificativa: Não havia ação para levantar 
as demandas. 

Deferido 
Inserida ação: "Identificar, junto aos usuários da UC, Conselho Gestor e parceiros, as 
lacunas de informação e demandas prioritárias de estudos para aplicação prática no 

território da UC." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Alteração 
do texto 

Tirar o termo "em desenvolvimento" para garantir o 
passado, presente e futuro/ demandas 

Deferido 
Texto alterado para: "Aprimoramento, manutenção e divulgação do banco de 

projetos  na APAMLS" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Alteração 
do texto 

Sugestão de tirar o termo "pesquisa" e deixar só 
projetos para fomentar a extensão 

Deferido 
Texto alterado: Aprimoramento, manutenção e divulgação do banco de pesquisas na 

APAMLS 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Alteração 
do texto 

Inverter a ordem das duas primeiras ações: Primeiro 
mantém o BD dos que tem e depois faz o BD do que 

precisa. 
Deferido Ordem das ações alteradas no documento 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento, 
manutenção e divulgação do banco 

de projetos de pesquisa em 
desenvolvimento na APAMLS 

Sugestão 
Reforçar  obrigatoriedade da consulta às 

comunidades tradicionais, que já é prevista em 
norma (ex. protocolo de consulta) 

Parcial-
mente 

deferido 

Em caso de pesquisa realizada com as comunidades, a exigência legal é que haja 
submissão do projeto e autorização ao Comitê de Ética do governo federal. Como 
norma geral do zoneamento, o órgão gestor deverá dar ciência às comunidades 

quanto ao projeto de pesquisa submetido à UC, e solicitará aos pesquisadores nos 
seus pareceres que o pesquisador contate a comunidade e respeite o protocolo de 

consulta (quando houver). 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Criar um banco de possíveis 
projetos a serem 

propostos/desenvolvidos de modo a 
preencher lacunas de conhecimento 
mais emergentes da UC e incentivar 
que os estudos tenham devolutivas 

para a gestão e conselho da UC, com 
linguagem adequada 

Alteração 
do texto 

Adicionar "temas" ao trecho "Criar um banco de 
possíveis projetos e temas a serem propostos..." 

Deferido Redação ajustada 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Criar um banco de possíveis 
projetos a serem 

propostos/desenvolvidos de modo a 
preencher lacunas de conhecimento 
mais emergentes da UC e incentivar 
que os estudos tenham devolutivas 

para a gestão e conselho da UC, com 
linguagem adequada 

Alteração 
do texto 

Em "emergente", incluir "prioritário e emergente" 
na ação 

Deferido Redação ajustada 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Manter o banco de dados com 
as informações dos projetos de 

pesquisas submetidos a UC, visando 
prever devolutivas dos resultados 

finais para a gestão do 
conhecimento, incluindo o envio de 

relatórios finais e, dentro das 
possibilidades, apresentação para o 

Conselho Gestor ou Grupo de 
Trabalho específico.   

Alteração 
do texto 

Incluir "e sociedade civil como um todo" Deferido 

Texto alterado: Manter o banco de dados com as informações dos projetos de 
pesquisas submetidos a UC, visando prever devolutivas dos resultados finais para a 

gestão do conhecimento, incluindo o envio de relatórios finais e, dentro das 
possibilidades, apresentação para o Conselho Gestor, Grupo de Trabalho específico 

ou sociedade civil.   

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Manter o banco de dados com 
as informações dos projetos de 

pesquisas submetidos a UC, visando 
prever devolutivas dos resultados 

finais para a gestão do 
conhecimento, incluindo o envio de 

relatórios finais e, dentro das 
possibilidades, apresentação para o 

Conselho Gestor ou Grupo de 
Trabalho específico.   

Sugestão 
Articular junto ao COTEC para a manutenção do BD 

atualizado. 

Parcial-
mente 

deferido 
Será contemplado na implementação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Criar uma plataforma digital 
para divulgar as pesquisas 

submetidas à UC e indicar os temas 
prioritários de pesquisa e lacunas de 

conhecimento emergentes na UC  

Alteração 
do texto 

Em "emergente", incluir "prioritário e emergente" 
na ação  

Deferido Redação ajustada 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Criar uma plataforma digital 
para divulgar as pesquisas 

submetidas à UC e indicar os temas 
prioritários de pesquisa e lacunas de 

conhecimento emergentes na UC  

Alteração 
do texto 

INCLUIR: fomentar para o pesquisador a inclusão de 
objetivos úteis para a gestão da APA. 

Deferido 
Contemplado em nova ação inserida: "Identificar, junto aos usuários da UC, Conselho 
Gestor e parceiros, as lacunas de informação e demandas prioritárias de estudos para 

aplicação prática no território da UC" 

Oficina de 
Programas 

5. Programa 
de Pesquisa 

Diretriz: Aprimoramento do 
monitoramento ambiental realizado 

Inclusão 
de ação 

Articular com instituições executoras do Programas 
de Monitoramento. 

Deferido 
Contemplado na ação: "Articular com instituições executoras de Programas de 

Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações e 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

de Gestão e Monitora-
mento 

na UC buscando a avaliação da 
integridade do ambiente 

forncimento de subsídios às tomadas de decisão das gestão." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Aprimoramento do 
monitoramento ambiental realizado 

na UC buscando a avaliação da 
integridade do ambiente 

Alteração 
do texto 

Aprimoramento do monitoramento realizado na UC, 
buscando a avaliação da integridade 

SOCIOAMBIENTAL. Justificativa: pensar no usuário. 
Deferido Redação ajustada. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Articulação e formação de 
parcerias para a realização de 

monitoramento de parâmetros 
ambientais e sociais prioritários para 
a gestão e manejo dos recursos no 

território da UC. 

Inclusão 
de ação 

OBRIGAR/ EXIGIR A DEVOLUTIVA DAS PESQUISAS P/ 
A UC (atualizar a Res. SMA 48/ 2014 - excluir APAs 

Marinhas da exceção). Justificativa: em 
complementação a articulação com o COTEC 

Parcial-
mente 

deferido 

A APAMLS já solicita aos pesquisadores para que ocorram devolutivas dos resultados 
de pesquisas, porém estabelecer obrigatoriedade pode não ser vantajoso, tendo em 

vista a multipluralidade de temáticas abordadas nas pesquisas, que muitas vezes 
podem não despertar interesse direto dos usuários da APAMLS. De toda forma, a 

seugestão será considerada na implantação da ação: "Manter o banco de dados com 
as informações dos projetos de pesquisas submetidos a UC, visando prever 

devolutivas dos resultados finais para a gestão do conhecimento, incluindo o envio de 
relatórios finais e, dentro das possibilidades, apresentação para o Conselho Gestor, 

Grupo de Trabalho específico e sociedade civil" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Diretriz: Articulação e formação de 
parcerias para a realização de 

monitoramento de parâmetros 
ambientais e sociais prioritários para 
a gestão e manejo dos recursos no 

território da UC. 

Inclusão 
de ação 

Levantar / direcionar as pesquisas e estudos para 
atendimento das demandas dos pescadores. 

Deferido 
Contemplado em nova ação inserida: "Identificar, junto aos usuários da UC, Conselho 
Gestor e parceiros, as lacunas de informação e demandas prioritárias de estudos para 

aplicação prática no território da UC" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Fomentar monitoramento 
participativo envolvendo a sociedade 
em geral e os usuários do território 

Sugestão 
Monitoramento participativo: Criação de protocolo 

de coleta via APP (Aplicativo) 

Parcial-
mente 

deferido 
Será considerado na implementação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Articular com instituições 
executoras de Programas de 

Monitoramento já existentes no 
território, visando integração de 

ações e fornecimento de subsídios às 
tomadas de decisão da gestão. 

Alteração 
do texto 

Incluir "e outros possíveis usos / atividades" no final 
da frase.  

Indeferi-
do 

Não fez diferença no sentido do programa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Articular com instituições 
executoras de Programas de 

Monitoramento já existentes no 
território, visando integração de 

ações e fornecimento de subsídios às 
tomadas de decisão da gestão. 

Alteração 
do texto 

Focando na identificação de impactos e conflitos de 
uso. (complementar ao final da frase) 

Deferido 

Redação alterada para: "Articular com instituições executoras de Programas de 
Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações e 

fornecimento de subsídios às tomadas de decisão das gestão e identificação de 
impactos e conflitos de uso." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Articular com instituições que 
realizam monitoramento da pesca 

profissional para inclusão do 
monitoramento da pesca amadora na 

UC 

Alteração 
do texto 

Substituir "que realizam" por "para a realização". 
Justificativa: só a pesca não dá conta; tem que 

prever outras instituições. 
Deferido Redação ajustada. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Realizar parcerias e incentivar 
a realização de monitoramentos de 

parâmetros ambientais e sociais 
prioritários para a gestão e manejo 

dos recursos no território da UC. 

Exclusão 

Excluir dessa ação, pois é igual à ação "Articular com 
instituições executoras de Programas de 

Monitoramento já existentes no território, visando 
integração de ações e fornecimento de subsídios às 
tomadas de decisão das gestão". Outro grupo não 

Indeferi-
do 

Ação foi mantida pois se tratam de ações distintas. Uma á articular com 
monitoramentos já existentes, a outra visa incentivar outros monitoramentos que 

ainda não ocorrem. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

concordou e disse que deveria manter as duas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Realizar parcerias e incentivar 
a realização de monitoramentos de 

parâmetros ambientais e sociais 
prioritários para a gestão e manejo 

dos recursos no território da UC. 

Alteração 
do texto 

COMPLEMENTAR "incluindo parcerias com outras 
instituições para monitoramento via satélite". 

Parcial-
mente 

deferido 
A sugestão é detalhamento da ação. Será considerada na execução da mesma. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Desenvolver conjuntamente 
com a CETESB um Plano de Ação para 

o monitoramento da qualidade da 
água e sedimento e avaliação de 
riscos de contaminação (maré-

vermelha) 

Alteração 
do texto 

Incluir que "maré-vermelha" é só um exemplo, pois 
da maneira como está redigida parece que é só ela. 

Deferido 
Redação alterada para: "Desenvolver conjuntamente com a CETESB um Plano de 

Ação para o monitoramento da qualidade da água e sedimento e avaliação de riscos 
de contaminação por florações (Ex.: marés-vermelhas), esgoto e combustíveis." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Ação: Desenvolver conjuntamente 
com a CETESB um Plano de Ação para 

o monitoramento da qualidade da 
água e sedimento e avaliação de 
riscos de contaminação (maré-

vermelha) 

Alteração 
do texto 

Incluir "esgotos" nos exemplos e "combustível". 
Justificativa: Combustível - gerar programa de boas 

práticas. 
Deferido 

Redação alterada para: "Desenvolver conjuntamente com a CETESB um Plano de 
Ação para o monitoramento da qualidade da água e sedimento e avaliação de riscos 

de contaminação por florações (Ex.: marés-vermelhas), esgoto e combustíveis." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Anexo 1 
Linha de 
pesquisa 

prioritária 

Biologia do corrupto (abundância, reprodução, 
demanda e exploração) 

Deferido Inserido no Anexo I do Programa, como tema de pesquisa sugerido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Anexo 1 
Linha de 
pesquisa 

prioritária 

Espécies comerciais, visando revisão de regras de 
defeso. 

Deferido Inserido no Anexo I do Programa, como tema de pesquisa sugerido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Anexo 1 
Linha de 
pesquisa 

prioritária 

Sobre corrupto: pesquisas que possam orientar o 
manejo do corrupto, prioritariamente pelas 

comunidades locais. Justificativa: comunidades 
tirariam o corrupto para os turistas. 

Deferido 

Contemplada na ação: "Articular junto aos órgãos de pesquisa para realização de 
estudos/laudos visando uso e manejo sustentável de espécies que constam em listas 
de ameaças como passíveis de exploração" do Programa de Manejo e Recuperação e 

Inserido no Anexo I do Programa, como tema de pesquisa sugerido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Anexo 1 
Linha de 
pesquisa 

prioritária 

Investigar motivos e impactos que levaram à 
proibição da rede boiada, visando o ajuste das 
regras para a rede boiada, com devolutiva às 

comunidades sobre os motivos. Justificativa: Não há 
como pescar determinadas espécies sem ser por 

rede boiada. 

Deferido Inserido no Anexo I do Programa, como tema de pesquisa sugerido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Anexo 1 
Linha de 
pesquisa 

prioritária 

Métodos e técnicas de pesca responsável de baixo 
impacto para subsídio alteração de normas. 

Deferido Inserido no Anexo I do Programa, como tema de pesquisa sugerido. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Alteração 
do texto 

Fundir o programa de "Interação socioambiental 
com o de "desenvolvimento sustentável" 

Indeferi-
do 

O Programa de Interação socioambiental tem como objetivo estabelecer pactos 
sociais com o foco em ações de educação ambiental, articulação dos usuários da 

APAMLS e possiveis órgãos/instituiçãoes parceiras. O Programa de Desenvolvimento 
Sustentável tem como objetivo o incentivo de boas práticas para o desenvolvimento 

sustentável. A fusão dos dois resultaria em perda de conteúdo 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Alteração 
do texto 

Substituir o nome "Desenvolvimento Sustentável" 
por "Pesca Responsável". Objetivo do programa: 

Ordenar as atividades de pesca e aquicultura. 

Indeferi-
do 

Mantido o nome do Programa para mater o padrão do reoteiro metodológico para 
elaboração de Planos de Manejo da FF. O termo pesca responsável entrou como 

texto da diretriz 2 do Programa: "Incentivo e valorização da Pesca Responsável em 
atividades pesqueiras artesanais como meio de vida e de uso sustentável dos 

recursos naturais, levando em consideração as diretrizes da pesca de pequena escala 
(FAO)." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral Sugestão Aportar recursos para este novo programa. Deferido 

Inserida Condicionante para o Programa: "Disponibilização orçamentária-financeira, 
estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou outro meio 

de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do programa de 
gestão" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Sugestão 
Tratamento especial para pequenos pescadores 

artesanais 
Deferido 

Contemplado pela Diretriz: "Incentivo e valorização das atividades pesqueiras 
artesanais como meio de vida e de uso sustentável dos recursos naturais." que possui 

diversas ações voltadas para o pescador artesanal. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Dúvida 

Inclusão do pescador de subsistência na criação e 
fortalecimento de instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a sustentabilidade da atividade 
e dos recursos naturais. 

Deferido 
Contemplado pela ação: "Realizar mapeamento de comunidades tradicionais já 

reconhecidas mediante laudo antropológico e articulação para elaboração de novos 
laudos visando a regulamentação dos pescadores de subsistência" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Inclusão 
de ação 

Proposta de ação para regulamentar a pesca de 
subsistência, verificando melhor mecanismos para 

isso. 
Deferido 

Contemplado pela ação: "Realizar mapeamento de comunidades tradicionais já 
reconhecidas mediante laudo antropológico e articulação para elaboração de novos 

laudos visando a regulamentação dos pescadores de subsistência" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Inclusão 
de ação 

Inclução de ação para licença específica para o 
limite da ZUBE. 

Deferido 
Inserido norma no Zoneamento que prevê a emissão de autorizações especiais pela 

UC para ordenamento da atividade pesqueira em caso demandas específicas. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Alteração 
do texto 

Complementar que essa ocorra "de forma 
participativa" ou "tem que prever a participação do 

setor pesqueiro" 
Deferido 

Texto alterado: Criação e fortalecimento de instrumentos de ordenamento pesqueiro 
buscando a sustentabilidade da atividade e dos recursos naturais, de forma 

participativa. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Sugestão Averiguar a possibilidade de RESEX Marinha. 
Parcial-
mente 

deferido 

Será levado como tema de discussão na implementação da ação: "Criar uma Câmara 
Temática (CT Comunidades) para ampliar o diálogo e fortalecer o entendimento de 
demandas das comunidades locais, tratando de assuntos diversos de interesse das 

mesmas" para melhor compreensão sobre a demanda. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão Buscar via Colônia o Cadastramento. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será avaliado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Dúvida 

Questionamento sobre como as embarcações de 
outras localidades poderiam fazer o cadastramento. 
Acredita no fortalecimento local se bem usadas as 

informações (cadastramento) 

Parcial-
mente 

deferido 

Será avaliado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Criação e fortalecimento de 
instrumentos de ordenamento 

pesqueiro buscando a 
sustentabilidade da atividade e dos 

recursos naturais. 

Sugestão 
Fazer o esforço junto com a Colônia... Ou as 

Colônias. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será avaliado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão Cadastramentos -> serviço a parte para a realização. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será avaliado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão 

 Compilar dados numéricos da pesca, cadastro as 
comunidades tradicionais, pescadores de 

subsistência 

Parcial-
mente 

deferido 

Será realizado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão 

Questiona-se que a colônia de pescadores já tem os 
dados dos pescadores profissionais, faz anualmente. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será avaliado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão Empoderar a APA para cruzar dados. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será realizado na implementação da ação: Cadastrar as embarcações e os pescadores 
profissionais locais que atuam na UC  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar as embarcações e os 
pescadores profissionais locais que 

atuam na UC  
Sugestão 

Cadastro direcionando ao levantamento de quem é 
tradicional também, não só do pescador 

artesanal.Depois pensar em licenças especiais ou 
carteirinhas. 

Deferido 
Texto alterado para complementar a proposta: Cadastrar as embarcações e os 

pescadores profissionais locais que atuam na UC, definindo o universo de pescadores 
tradicionais, artesanais e industriais. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Incentivo e valorização das 
atividades pesqueiras artesanais 

como meio de uso sustentável dos 
recursos naturais 

Sugestão 
Outros incentivos para o pescador artesanal seriam 

necessários. 
Deferido 

Estão previstos outros incentivos como as capacitações aos pescadores como ações 
de outros Programas de Gestão 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Incentivo e valorização das 
atividades pesqueiras artesanais 

como meio de uso sustentável dos 
recursos naturais 

Inclusão 
de ação 

Proposta de ação para cadastrar os automóveis de 
pescadores para acessarem áreas proibidas, quando 

em atividade. 

Parcial-
mente 

deferido 

Poderá ser contemplado na ação: Formalizar junto às prefeituras municipais e UCs 
vizinhas, o estabelecimento de acesso à praia pelos pescadores artesanais, com a 

devida sinalização 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Desenvolver ações para 
valorização da pesca artesanal 

através da certificação de origem do 
pescado, oriundo de pescarias de 

menor impacto ambiental  

Sugestão 
Acham que a certificação pode não ajudar com o 

mercado que está colocado. 

Parcial-
mente 

deferido 
Será considerada a observação durante a execução da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Formalizar junto às prefeituras 
municipais o estabelecimento de 
acesso à praia pelos pescadores 

artesanais 

Sugestão 
Fala-se que o acesso para a praia para o pescador já 

está sendo encaminhado via prefeitura. 
Deferido Será considerado na execução da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Articulação interinstitucional 
buscando fortalecimento e 

estruturação da cadeia produtiva da 
pesca profissional 

Inclusão 
de ação 

Ação para prever recursos anuais para a realização 
de campanhas anuais da documentação. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será feita articulação para buscar meios de viabilizar a realização das campanhas, seja 
com recursos próprios ou externos 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Articulação interinstitucional 
buscando adequar normativas 

externas que são incompatíveis com 
a realidade da pesca local 

Alteração 
do texto 

Alterar redação de "normas externas" para órgãos 
federais. 

Deferido 
Redação alterada para:  "Articulação interinstitucional buscando adequar normativas 

federais que são incompatíveis com a realidade da pesca local." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Articulação interinstitucional 
buscando adequar normativas 

externas que são incompatíveis com 
a realidade da pesca local 

Inclusão 
de ação 

Proposta de ação para fomentar junto a outros 
órgãos que a APA possa funcionar no Regime 

especial de administração  
Deferido 

Incluída ação: "Articular junto à SMA e SEAP meios para que as licenças de pesca 
sejam emitidas pelo Estado e por tipo de pesca, buscando firmar parceria ou 

convênio com a SEAP". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Articulação interinstitucional 
buscando adequar normativas 

externas que são incompatíveis com 
a realidade da pesca local 

Inclusão 
de ação 

Ação para firmar um convênio ou parceria junto a 
Secretaria de Pesca (SEAP) 

Deferido 
Incluída ação: "Articular junto à SMA e SEAP meios para que as licenças de pesca 

sejam emitidas pelo Estado e por tipo de pesca, buscando firmar parceria ou 
convênio com a SEAP". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Articulação interinstitucional 
buscando adequar normativas 

externas que são incompatíveis com 
a realidade da pesca local 

Inclusão 
de ação 

Proposta de ação para articular para que APA possa 
firmar uma parceria com o IBAMA a declaração de 

estoque, em cumprimento da lei de povos e 
comunidades tradicionais. 

Deferido 

A APAMLS já atua de forma conjunta com o IBAMA para receber e encaminhar as 
declarações de estoque dos comerciantes locais, após acordos realizados no âmbito 

do SIMMar. A formalização de convênio será considerada na execução ação: "Ampliar 
ações conjuntas com ógão públicos e atores do segmento pesqueiro visando 

promover a estruturação da cadeia produtiva da pesca profissional".  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Articular junto aos órgãos 
competentes os devidos ajustes na 

INI MPA/MMA nº 12/2012 buscando 
a permissão da pesca de emalhe por 

embarcações motorizadas na 1ª 
milha náutica 

Sugestão Artesanal - 1 millha Deferido 
Contemplado na ação: Articular junto aos órgãos competentes os devidos ajustes na 

INI MPA/MMA nº 12/2012 buscando a permissão da pesca de emalhe por 
embarcações motorizadas na 1ª milha náutica 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Articular junto aos órgãos 
competentes o ajuste no período de 

defeso do camarão-sete-barbas 
Sugestão 

Rever defeso do sete-barbas, tirando essa sp. do 
defeso geral e criando um defeso específico. 

Deferido 
Será contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes ajustes em 
períodos de defeso que sejam necessários (Ex.: camarão-sete-barbas e bagre-

branco)." 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Articular junto aos órgãos 
competentes o ajuste no período de 

defeso do camarão-sete-barbas 
Sugestão 

Defeso errado do camarão sete-barbas, e agora está 
junto com o camarão rosa. O certo seria dezembro, 
janeiro e fevereiro ao invés de março, abril e maio, 

desta forma, sugere se fazer mais pesquisas sobre o 
monitoramento do recurso (camarão sete-barbas) e 

possibilidade de um defeso local, que seria ideal. 

Deferido 
Será contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes ajustes em 
períodos de defeso que sejam necessários (Ex.: camarão-sete-barbas e bagre-

branco)." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Articular junto aos órgãos 
competentes o ajuste no período de 

defeso do camarão-sete-barbas 
Sugestão Proposta de defeso estadual e não mais nacional 

Parcial-
mente 

deferido 

Poderá ser contemplado na ação: Articular junto aos órgãos competentes o ajuste no 
período de defeso do camarão-sete-barbas 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Articular junto aos órgãos 
competentes o ajuste no período de 

defeso do camarão-sete-barbas 
Sugestão 

Substituir defeso do camarão de sete-barbas, por 
defesos que sejam necessários.  

Deferido 
Redação alterada para: "Articular junto aos órgãos competentes ajustes em períodos 

de defeso que sejam necessários (Ex.: camarão-sete-barbas e bagre-branco)". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Contribuir com a implantação e 
a execução das ações previstas no 

Plano Nacional de Recuperação dos 
bagres marinhos, incluindo o bagre-

branco. 

Sugestão Mudar a época de defeso do Bagre Deferido 

Contemplado com as ações:  "Articular junto aos órgãos competentes ajustes em 
períodos de defeso que sejam necessários (Ex.: camarão-sete-barbas e bagre-

branco)" e "Contribuir com a implantação e a execução das ações previstas no Plano 
Nacional de Recuperação dos bagres marinhos, no que diz respeito ao bagre-branco." 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Discussão dos temas 
prioritários para a pesca sustentável 

por meio da Câmara Temática de 
Pesca. 

Alteração 
do texto 

Outras demandas que a CT Pesca venha a 
reconhecer como prioritários 

Deferido 

Redação da diretriz ajustada para: "Discussão dos temas prioritários e emergentes 
para a promoção da Pesca Responsável por meio da Câmara Temática de Pesca, 

segundo demandas já identificadas ou emergentes", indicando que assuntos novos 
também poderão ser tratados pela CT. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Discussão dos temas 
prioritários para a pesca sustentável 

por meio da Câmara Temática de 
Pesca. 

Sugestão 
Convidar representantes que estiveram no plano de 

manejo da APA para as reuniões 
Deferido 

Será considerado na execução dessa ação e também está prevista na ação: "Criar uma 
Câmara Temática (CT Comunidades) para ampliar o diálogo e fortalecer o 

entendimento de demandas das comunidades locais, tratando de assuntos diversos 
de interesse das mesmas." do Programa de Interação Socioambiental. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Discussão dos temas 
prioritários para a pesca sustentável 

por meio da Câmara Temática de 
Pesca. 

Sugestão 
 Formalizar em que as câmaras técnicas de pesca e 

outras UCs se comuniquem 
Deferido 

A APAMLS já busca promover a integração das ações da CT Pesca com a de outras 
UCs quando os temas são comuns, à exemplo das discussões sobre o bagre-branco 

que ocorrem junto com a CT Pesca da APACIP. De todo modo, a sugestão será 
considerada na execução da ação: "Ampliar ações conjuntas com órgão públicos e 

atores do segmento pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia produtiva 
da pesca profissional".  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Discussão dos temas 
prioritários para a pesca sustentável 

por meio da Câmara Temática de 
Pesca. 

Sugestão 

Eventos periódicos com a polícia ambiental para a 
discussão das normas, junto a órgãos e pescadores 

(verificar se essa ação não vai para o plano de 
fiscalização). 

Deferido 

Contemplado nas ações: "Definir agenda de encontros com pescadores profissionais 
e comunidades locais para esclarecimento de dúvidas sobre as normativas de pesca e 
demais demandas relacionadas à fiscalização marítima" do Programa de Proteção e 

Fiscalização. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Discussão dos temas 
prioritários para a pesca sustentável 

por meio da Câmara Temática de 
Pesca. 

Inclusão 
de ação 

Levantar informações e normatizar a extração de 
corruptos para as comunidades locais, viabilizando a 

emissão de licença para a comunidade tradicional 
Deferido 

Inserido como tema para pesquisa no Anexo I do programa de Pesquisa e 
Monitoramento como: "Estudos sobre biologia e ecologia do corrupto Callichirus 

major (abundância, reprodução, demanda e exploração) buscando avaliar a 
possibilidade de uso sustentável mediante manejo da espécie, prioritariamente pelas 

comunidades locais". 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Aprofundar a discussão 
visando a adequação da pesca de 

emalhe de superfície/rede boiada (IN 
IBAMA 166/2007) 

Sugestão IN 166 deverá ser encaminhado a outros órgãos Deferido 
Contemplado na diretriz: "Articulação interinstitucional buscando adequar 

normativas federais que são incompatíveis com a realidade da pesca local". Tema 
será tratado e encaminhado aos órgãos competentes. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Aprofundar a discussão 
visando a adequação da pesca de 

emalhe de superfície/rede boiada (IN 
IBAMA 166/2007) 

Sugestão 
Gerar a proposta com a malha mínima e não com a 

máxima. Malha boiada 
Deferido 

Será considerado quando da implantação da ação: "Avaliar a necessidade de 
adequação do tamanho mínimo e máximo das malhas para as modalidades de pesca 

emalhe de superfície e fundo (IN IBAMA 166/2007 e INI MPA/MMA 12/2012)” 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Avaliar a necessidade de 
estabelecer novos limites de 

tamanho, peso e cotas para a captura 
de espécies-alvo da pesca amadora 

Sugestão Proposta de cota para pesca amadora Deferido Será considerado quando da implantação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Avaliar a necessidade de 
estabelecer novos limites de 

tamanho, peso e cotas para a captura 
de espécies-alvo da pesca amadora 

Sugestão 
Definir uma cota para desembarque no litoral do 

Estado 
Deferido Será considerado quando da implantação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Avaliar a necessidade de 
estabelecer novos limites de 

tamanho, peso e cotas para a captura 
de espécies-alvo da pesca amadora 

Sugestão Fomento de pesque e solte. Deferido Será considerado quando da implantação da ação 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia 
produtiva da pesca amadora 

buscando a sustentabilidade da 
atividade e dos recursos naturais. 

Dúvida 

Dúvidas sobre a comunicação com a pesca amadora. 
Priorizar a pesca embarcada já que a de praia não 

passa por marina e guia, que seriam parte de 
estratégia de comunicação 

Deferido 
Contemplado na ação do Programa de Interação Socioambiental: "Criar calendário 

para encontros de diálogos com pescadores profissionais e amadores" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Diretriz: Fortalecimento da cadeia 
produtiva da pesca amadora 

buscando a sustentabilidade da 
atividade e dos recursos naturais. 

Inclusão 
de ação 

Guia de pesca, apenas dedicado a esta atividade. Deferido 
Será considerado para a execução da ação: "Cadastrar embarcações, guias e 

operadoras que prestam serviços à pesca amadora". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Cadastrar embarcações, guias 
e operadoras que prestam serviços à 

pesca amadora 
Sugestão 

Cadastrar todos e saber quem são locais e valorizar 
este trabalhador local. 

Deferido 
Será considerado para a execução da ação: "Cadastrar embarcações, guias e 

operadoras que prestam serviços à pesca amadora" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Levantar informações com o 
setor da pesca amadora acerca das 

principais espécies capturadas, 
número de capturas, pontos de 

pesca, sazonalidade das capturas, 
iscas utilizadas, origem do público-

alvo, etc. 

Sugestão 

UC não levantar diretamente e sim articular com  
órgãos federais (IBAMA), para manter os programas 

de monitoramento já existentes no âmbito do 
licenciamento ambiental. (Programa de 

Monitoramento e Pesquisa) 

Deferido 

Redação ajustada para: "Articular com instituições de pesquisa e instituições 
executoras de Programas de Monitoramento Pesqueiro exigidos como 

condicionantes de licenciamentos, o levantamento de informações com o setor da 
pesca amadora acerca das principais espécies capturadas, número de capturas, 

pontos de pesca, sazonalidade das capturas, iscas utilizadas, origem do público-alvo, 
etc.". Além disso, sugestão está contemplada na ação: "Articular com instituições que 

realizam monitoramento da pesca profissional para inclusão do monitoramento da 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

pesca amadora na UC" no Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Realizar treinamentos sobre 
boas práticas de pesca com guias de 

pesca e pescadores esportivos, 
abordando métodos menos 

agressivos de captura e manuseio 
dos animais visando maior 

sobrevivência no pesque-e-solte  

Sugestão 
Valorização e treinamento extensivo para o local 

(guia de pesca). 
Deferido 

Contemplado na ação: "Realizar treinamentos sobre boas práticas de pesca com guias 
de pesca e pescadores esportivos, abordando métodos menos agressivos de captura 

e manuseio dos animais visando maior sobrevivência no pesque-e-solte"  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Realizar treinamentos sobre 
boas práticas de pesca com guias de 

pesca e pescadores esportivos, 
abordando métodos menos 

agressivos de captura e manuseio 
dos animais visando maior 

sobrevivência no pesque-e-solte  

Sugestão 
Articular para realizar treinamentos (com parceiros - 

Ex: Projeto Robalos). 
Deferido 

Contemplado na implementação ação: Realizar treinamentos sobre boas práticas de 
pesca com guias de pesca e pescadores esportivos, abordando métodos menos 
agressivos de captura e manuseio dos animais visando maior sobrevivência no 

pesque-e-solte  

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Realizar treinamentos sobre 
boas práticas de pesca com guias de 

pesca e pescadores esportivos, 
abordando métodos menos 

agressivos de captura e manuseio 
dos animais visando maior 

sobrevivência no pesque-e-solte  

Sugestão 
O piloteiro que vai receber as capacitações, para um 

serviço diferenciado (realizar treinamentos... 
propostas de ação) 

Deferido O guia de pesca/piloteiro está contemplado na ação. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Estabelecer o diálogo com o 
setor produtivo da aquicultura, 
buscando um canal de troca de 

informações 

Sugestão 
Mapeamento de comunidades que atuam com 

extrativismo na região da APA. 
Deferido 

Será contemplado nas ações: "Estabelecer o diálogo com o setor produtivo da 
aquicultura, buscando um canal de troca de informações" e "Cadastrar as 

embarcações e os pescadores profissionais locais e extrativstas que atuam na UC, 
definindo o universo de pescadores tradicionais, artesanais e industriais" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Estabelecer o diálogo com o 
setor produtivo da aquicultura, 
buscando um canal de troca de 

informações. 

Sugestão Mapeamento de consumidores. Deferido 
Será considerada na execução da ação: Ação: "Estabelecer o diálogo com o setor 

produtivo da aquicultura, buscando um canal de troca de informações”. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Estabelecer o diálogo com o 
setor produtivo da aquicultura, 
buscando um canal de troca de 

informações. 

Sugestão 
Acompanhamento de Florações Algais nocivas e 

articulação com órgãos envolvidos em relação aos 
produtos da APA. 

Deferido 

Contemplado nas ações: "Estabelecer o diálogo com o setor produtivo da aquicultura, 
buscando um canal de troca de informações" e "Desenvolver conjuntamente com a 

CETESB um Plano de Ação para o monitoramento da qualidade da água e sedimento e 
avaliação de riscos de contaminação por florações algais (Ex.: marés-vermelhas), 

esgoto e combustíveis." do programa de Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Ação: Estabelecer o diálogo com o 
setor produtivo da aquicultura, 
buscando um canal de troca de 

informações. 

Sugestão 
Que estas informações sejam compartilhadas com 

pescadores artesanais tradicionais. 
Deferido 

Contemplado na ação: "Criar calendário para encontros de diálogos com pescadores 
profissionais e amadores" do Programa de Interação Socioambiental. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Pesca 
responsável, por município.  

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Pesca responsável levando em consideração as 
diretrizes da pesca de pequena escala (FAU), tendo 

em vista que o Brasil é signatário. 
Deferido 

Complementado na Diretriz: "Incentivo e valorização da Pesca Responsável em 
atividades pesqueiras artesanais como meio de vida e de uso sustentável dos 

recursos naturais, levando em consideração as diretrizes da pesca de pequena escala 
(FAO)". 



26 
 

CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Pesca 
responsável, por município.  

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Ações para o diagnóstico das questões locais e 
capacitação dos pescadores nos temas pertinentes, 

sendo o levantamento com os pescadores 
profissionais 

Deferido 
Inserida ação: "Diagnosticar junto aos pescadores as demandas locais, visando a 

capacitação dos mesmos os temas pertinentes para estabelecimento de conduta e 
práticas de  pesca responsável", na diretriz 2. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Pesca 
responsável, por município.  

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Levantamento de parcerias Deferido 
Será considerado na execução da ação: “Ampliar ações conjuntas com órgãos 

públicos e atores do segmento pesqueiro visando promover a estruturação da cadeia 
produtiva da pesca profissional". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Pesca 
responsável, por município.  

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Captação de recursos e parcerias para a realização 
do plano 

Deferido 

Inserido como Condicionante de todos os Programas: "Disponibilização orçamentário-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão". 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Estabelecer 
normas e usos das áreas de interesse 

da Pesca de Baixa Mobilidade 

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Diagnóstico das artes Deferido 

Contemplado na ação: "Discutir e definir as AIPBMs, com base nas contribuições 
reunidas durante o processo de consulta do Plano de Manejo:  

Locais indicados pelas comunidades: a. Porção marinha compreendida entre a 
comunidade do Pontal de Leste até comunidade do Itacuruçá, Ilha do Cardoso, em 
Cananeia; b. Porção marinha compreendia entre a comunidade do Juruvaúva até a 

Ponta da Praia, em Ilha Comprida; c. Porção marinha compreendida entre a Barra do 
Icapara e Barra do Una, em Iguape; d. Porção terrestre compreendida entre a Vila de 

Pedrinhas e a comunidade do Juruvaúva, em Ilha Comprida; 
Características das embarcações: até 3 AB, 10 metros de comprimento, sem casario, 

com motorização de até 60 HP. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Estabelecer 
normas e usos das áreas de interesse 

da Pesca de Baixa Mobilidade 

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Cadastramento por meio do CT Comunidades. Deferido 

Contemplado na ação: "Discutir e definir as AIPBMs, com base nas contribuições 
reunidas durante o processo de consulta do Plano de Manejo: Locais indicados pelas 

comunidades: a. Porção marinha compreendida entre a comunidade do Pontal de 
Leste até comunidade do Itacuruçá, Ilha do Cardoso, em Cananeia; b. Porção marinha 

compreendia entre a comunidade do Juruvaúva até a Ponta da Praia, em Ilha 
Comprida; c. Porção marinha compreendida entre a Barra do Icapara e Barra do Una, 

em Iguape; d. Porção terrestre compreendida entre a Vila de Pedrinhas e a 
comunidade do Juruvaúva, em Ilha Comprida;Características das embarcações: até 3 

AB, 10 metros de comprimento, sem casario, com motorização de até 60 HP. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Sugestão de diretriz: Estabelecer 
normas e usos das áreas de interesse 

da Pesca de Baixa Mobilidade 

Inclusão 
de 

Diretriz/ 
Ação 

Fiscalização Deferido 
Será considerado no planejamento das ações das ações do Programa de Proteção e 

Fiscalização 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão Fiscalização na marina Deferido 
Será considerado no planejamento das ações das ações do componente ostensivo do 

Programa de Proteção e Fiscalização 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Outros  Sugestão 
Viabilizar a Câmara Técnica de pesca. Logística da 
participação pesqueira (recursos que deem conta 

das comunidades). 
Deferido 

Inserido como Condicionante do Programa: "Disponibilização orçamentário-financeira 
para garantir a participação social nos Conselhos, Câmaras Temáticas e outros fóruns 

de diálogo, proporcionando transporte, alimentação, entre outros benefícios aos 
atores sociais da cadeia da pesca profissional e amador que interagem com a UC." 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Sustentável 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
Recursos para a manutenção de estrutura de 

funcionamento (embarcações). 
Deferido 

Inserido como Condicionante de todos os Programas: "Disponibilização orçamentário-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão Concurso público para funcionários (equipe). Deferido 

Inserido como Condicionante de todos os Programas: "Disponibilização orçamentário-
financeira, estrutural e de recursos humanos através de concurso Público anual, ou 

outro meio de contratação pela Fundação Florestal para viabilizar as ações do 
programa de gestão" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão Contrato de barqueiro e equipe. Deferido 
Inserida ação: "Contratar agentes de fiscalização marítima para vigilância ambiental 
embarcada, priorizando pessoas com conhecimento local" no Programa de Proteção 

e Fiscalização. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
Criar mecanismos de empoderamento e capacitação 

das comunidades pesqueiras. 
Deferido 

Contemplado nas ações: "Diagnosticar junto aos pescadores as demandas locais, 
visando a capacitação dos mesmos os temas pertinentes para estabelecimento de 

conduta e práticas de  pesca responsável" e "Fortalecer as organizações de 
pescadores para qualificar a participação na gestão dos recursos pesqueiros, 
utilizando a rede de contatos dos representantes e lideranças do segmento 

pesqueiro"  do  Programa de Interação Socioambiental. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
(Educomunicação será insuficiente) Pensar numa 

medida contínua de reconhecimento das atividades 
da pesca que estão sendo exercidas irregularmente 

Deferido 
O Programa de Proteção e Fiscalização prevê o monitoramento das infrações, do 
PREPS e do canal de denúncias, visando o direcionamento das ações, tanto para o 
componente ostensivo como para o preventivo (Educomunicação) da fiscalização. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
Pedir para o Programa de Educomunicação a 

proibição de 1 milha. 
Deferido 

Serão trabalhados e divulgados os regramentos incidentes na APAMLS ao longo da 
execução do Programa de Interação Socioambiental, incluindo a divulgação da norma 

da 1 milha. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
Realizar pesquisas relacionadas à saúde , 

manipulação do pescado. 
Deferido 

Tema levado como indicação de lacuna de pesquisa no Anexo I do Programa de 
Pesquisa e Monitoramento. 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Outros  Sugestão 
Motor de embarcação na costa voltou para o debate 
(amador não tem limite e o profissional tem) - não 

precisa ter limite de motor. 

Parcial-
mente 

deferido 

Questões relacionadas à possível limitação de motor de embarcações será tema das 
discussões da CT Pesca, por meio da ação: "Aprofundar a discussão visando a 
adequação da definição das características da frota (Porte e comprimento de 

embarcação e potência de motor) e características da frota permissionada para 
Diversificada Costeira (INI MPA/MMA nº 10/2011)" 

Oficina de 
Programas 
de Gestão 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Outros  Sugestão 
Tem guia e pescador amador que vendem o pescado 

para o local. 
Deferido 

O tema será considerado no planejamento e direcionamento das ações de 
fiscalização, no âmbito do programa de Proteção e Fiscalização. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Sustentável 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Geral Sugestão 

Será interessante criar alguma proposta para o 
monitoramento das atividades pesqueiras, 

especialmente a amadora, no território da APAMLS. 
A ideia será a de complementar os dados sobre os 

desembarques que o Instituto de Pesca já realiza na 
região. Como a pesca amadora não é monitorada 
por esse sistema, não existem dados confiáveis 
sobre o que é retirado. Dessa forma, ações de 

fiscalização e controle são prejudicadas. Como a 
pesca amadora compartilha cada vez mais efeitos 

com as pescarias comerciais sobre a ictiofauna, esse 
monitoramento é prioritário para que haja um 

melhor dimensionamento dos potenciais impactos 
da atividade e das medidas de manejo cabíveis. 

Deferido 

Contemplado nas ações dos Programas de Pesquisa e Monitoramento: “Articular com 
instituições executoras de Programas de Monitoramento já existentes no território, 
visando integração de ações e fornecimento de subsídios às tomadas de decisão da 
gestão e identificação de impactos e conflitos de uso”; “Articular com instituições 

para a realização monitoramento da pesca profissional para inclusão do 
monitoramento da pesca amadora na UC”; “Realizar parcerias e incentivar a 

realização de monitoramentos de parâmetros ambientais e sociais prioritários para a 
gestão e manejo dos recursos no território da UC”; e no Programa de Manejo e 

Recuperação: “Identificar novas áreas que necessitem de interdição temporária ou 
permanente de determinadas atividades antrópicas, podendo ser estabelecidas como 

AICs, ou AIREPs, visando a garantir a conservação e reprodução das espécies”. 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

1. Programa 
de Manejo e 
Recuperação 

Geral Sugestão 

Um programa de recuperação dos estoques 

pesqueiros deveria ser criado, com vistas à adoção 

de tamanhos mínimos e, quando necessários, 

máximos de captura para espécies que não possuem 

este tipo de medida de manejo (e.g. muitos cações 

costeiros e robalos). Os tamanhos são uma 

importante medida de manejo, já que permitem 

fiscalização no ato do desembarque. Como na 

APAMLS, assim como vários lugares, a fiscalização 

não é suficiente e tem dificuldades de ser realizada 

na água, esse será um passo importante para 

minimizar os efeitos da retirada de indivíduos que 

ainda não se reproduziram, com reflexos 

importantes para a conservação da ictiofauna e 

sustentabilidade das pescarias. 

Deferido 
Contemplado nas ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável: "Avaliar a 

necessidade de estabelecer novos limites de tamanho, peso e cotas para a captura de 
espécies-alvo da pesca amadora" 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral Sugestão 

Criar um programa de educação ambiental, como 
foco em boas práticas e pesque-solte, para 

pescadores amadores e guias de pesca/piloteiros. 
Como existem muitos usuários no território, deste 
segmento, e as capturas com prática de pesque-
solte não são comuns, é interessante promover a 

prática deste tipo de pescaria com amparo 
científico, demonstrando-se o passo-a-passo para 

que os peixes sejam devolvidos em boas condições, 
como proceder em casos de barotrauma, quais 

petrechos utilizar para evitar danos aos animais etc. 
O treinamento de guias de pesca seria um passo 
importante, já que os mesmos poderão se tornar 

agentes multiplicadores de informações, reduzindo 
os efeitos das capturas sobre os estoques nativos e 

Deferido 
Contemplado na ação "Promover treinamentos sobre boas práticas de pesca com 
guias de pesca e pescadores esportivos, abordando métodos menos agressivos de 
captura e manuseio dos animais visando maior sobrevivência no pesque-e-solte" 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

promovendo a sustentabilidade da atividade, sem 
inviabilizar o abate de alguns exemplares 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

2. Programa 
de Uso 
Público 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Numa linha parecida com a de um programa de 
conservação e manejo dos recursos pesqueiros, os 
torneios de pesca realizados no território devem 
obrigar a adoção de práticas de mínimo impacto, 
como pesque-solte obrigatório, uso de petrechos 

que reduzam as chances de morte dos animais (e.g., 
trocar anzóis tipo j por anzóis circulares; usar anzóis 

sem farpa ou com as farpas amassadas para 
minimizar danos e aumentar a esportividade etc.). A 
atividade demanda monitoramento e ordenamento. 

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação das ações: "Incentivar ações de boas práticas de 
turismo" e "Incentivar e fomentar praticas turísticas de baixo impacto como ciclismo, 
caminhadas, caiaques, canoas, surf, stand up, mergulho e esportes não motorizados", 

bem como na Diretriz "Fortalecimento da cadeia produtiva da pesca amadora 
buscando a sustentabilidade da atividade e dos recursos naturais." 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Discutir a pesca embarcada na área que equivale a 
uma milha náutica da costa, em função da restrição 

imposta pela IN nº 12. 
Deferido 

Contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica". 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

3. Programa 
de Interação 
Socioambi-

ental 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Anseio da comunidade por fechar o acesso a 
comunidade pela praia, em função do turismo 

desordenado e mal uso do espaço. Pedido de apoio 
para facilitar o acesso da comunidade por estrada, 
através da articulação com a APA Ilha Comprida e 

Prefeitura.  

Deferido 
Contemplado na ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável: "Formalizar 

junto às prefeituras municipais e UCs vizinhas, o estabelecimento de acesso à praia 
pelos pescadores artesanais, com a devida sinalização." 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Buscar autorização da pesca dentro da 1ª milha 
náutica por pescadores profissionais artesanais. O 

pescador profissional artesanal é aquele que pratica 
atividade de pesca de baixo impacto e de pequena 
escala. Tratam-se de trabalhadores que pescam de 

“sol a sol” e independentemente de ser ou não 
motorizadas, as embarcações dos pescadores 

artesanais não possuem estrutura para períodos 
longos de pesca, e, portanto, não permitem 

pernoitar no mar, diferente das embarcações 
utilizadas na pesca industrial. 

Deferido 

Contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica". 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Inserção de “atrator” em localidade a ser definida, 
em faixa de uma milha náutica, entre o Araçá e 

alguma localidade mais abaixo, com a finalidade de 
apoiar a pesca esportiva. 

Parcial-
mente 

deferido 

Inserida como lacuna de Pesquisa (Anexo I) no Programa de Pesquisa e 
Monitoramento: "Estudo de viabilidade e teste quanto à possível instalação de recifes 

artificiais em pontos estratégicos das APAMLS", para avaliação de possibilidade de 
implantar os atratores. 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Seguir trabalhando para liberar a pesca embarcada 
dentro da 1 milha náutica. 

Deferido 

Contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica". 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Proposta de cadastramento dos pescadores 
profissionais artesanais. 

Deferido 
Contemplado na ação: "Cadastrar as embarcações e os pescadores profissionais locais 

e extrativistas que atuam na UC, definindo o universo de pescadores tradicionais, 
artesanais e industriais." 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Sustentável 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

Promover o diálogo com a APA Ilha Comprida e 
prefeitura da Ilha Comprida, para a abertura de 
acessos às praias pelos pescadores profissionais 

artesanais, com a sinalização de que são áreas de 
uso para a pesca. 

Deferido 
Contemplado na ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável: "Formalizar 

junto às prefeituras municipais e UCs vizinhas, o estabelecimento de acesso à praia 
pelos pescadores artesanais, com a devida sinalização." 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral 
Inclusão 
de ação 

2) Sobre as embarcações utilizadas pelos pescadores 
artesanais: extensão máxima de 12 metros; não 

possuem convés que permita pernoitar em alto mar. 
Algumas embarcações possuem pequenas 

estruturas para proteger os pescadores do sol, mas 
não se igualam ao convés das embarcações da pesca 

industrial. A maior parte das embarcações não 
apresenta qualquer estrutura que os proteja do sol, 
chuva e vento;O uso de embarcações a motor não 
descaracteriza a pesca artesanal, uma vez que as 
técnicas e apetrechos de pesca fazem parte da 
cultura caiçara, tratam-se de conhecimentos 

tradicionais da cultura caiçara. O uso do motor serve 
apenas para conduzir os pescadores até o local de 

pesca. Não é utilizado na pesca de emalhe, pois 
permanece desligado na hora da pesca. Há um fluxo 
constante de embarcações de turismo dentro da 1ª 
milha náutica, para as quais não existem restrições. 

Deferido 

Contemplado na ação: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica". 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Especificações sobre o tamanho das malhas 
utilizadas na pesca de emalhe: Argumenta-se em 
favor da permissão do uso de redes com malha 

entre 6 e 22 (centímetros), já que a malha 6 é usada 
tradicionalmente; Requeremos permissão de uso da 
rede armada de espera, também chamada de rede 

de estaca. Essa rede é utilizada por apenas três 
meses durante o ano, durante a safra da tainha 

(Texto apresentado na reunião setorial, que poderá 
seguir sendo discutida através Câmara Técnica de 

Pesca) 

Deferido 

Contemplado nas ações: "Avaliar a necessidade de adequação do tamanho mínimo e 
máximo das malhas para as modalidades de pesca emalhe de superfície e fundo (IN 

IBAMA 166/2007 e INI MPA/MMA 12/2012)" e "Normatizar as pescarias de praia 
ainda não regulamentadas na UC (rede feiticeira, rede estaqueada)" e "Aprofundar a 

discussão visando a adequação das áreas e períodos de pesca da tainha (Portaria 
Portaria da SGPR nº 24//2018)" 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Requeremos permissão para o uso de rede de 
caceio e fundeio. A proibição é baseada no 

argumento de que ela provoca acidentes quando 
fica sozinha, no entanto, esse tipo de pesca requer a 
presença constante do pescador. A rede de caceio 

nunca fica sozinha. As mais relevantes são as malhas 
11 e 12 para este tipo de pesca, elas totalmente 
ficam boiadas quando em uso.(Texto proposto 

através da reunião setorial da comunidade, caso o 
Plano de Manejo não dê conta de tais demandas, 

seguir com as discussões com a Câmara Técnica de 
Pesca) 

Deferido 

A pesca com de emalhe de fundo está regulamentada pela INI 12/2012 e a rede de 
emalhe de superfície (usada para o ceceio) está regulamentada pela IN 166/2007, 

ambas normas federais. Não está proibido o uso dessas redes, porém, para o emalhe 
de superfíce, a IN 166 não permite que ela fique totalmente boiada. Sabendo da 

demanda para alterar tal dispoitivo, foi inserida ação" Aprofundar a discussão visando 
a adequação da pesca de emalhe de superfície/rede boiada (IN IBAMA 166/2007)", 

para que sejam estudados possíveis ajustes a serem negociados com o órgão federal. 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Sobre pesca de emalhe próximo à ilha da Figueira e 
demais ilhas:requeremos liberação entre os meses 
de abril a agosto para a pesca de rede da sororoca, 
período de safra desta espécie.(Texto apresentado 

na reunião setorial, que poderá seguir sendo 
discutida através Câmara Técnica de Pesca) 

Parcial-
mente 

deferido 

A norma da ZUBE que estabelece a restrição de pesca a 500 mestro ao redor das ilhas 
foi ajustada de modo possibilitar abertura dessas áreas em caso de territórios 

tradicionais, mediante critérios técnicos estabelecidos na CT Pesca. Deste modo, foi 
inserida ação: "Definir critérios para permissão da pesca de emalhe para dentro dos 

limites de 500 metros de ilhas e costões rochosos utilizados por pescadores 
artesanais tradicionais; com atenção especial ao período da safra da Sororoca (abril a 

setembro)." 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Permissão de pesca em saída de barra. O uso de 
rede de boca de barra, é tradicional em nossas 

comunidades e sempre foi praticada, sem qualquer 
prejuízo aos ciclos reprodutivos das espécies de 

peixes. A proibição se baseia no argumento de que 
esses locais são entradas de desova de peixe, no 

entanto, enquanto praticávamos esse tipo de pesca 
não percebemos diminuição na população de 

peixes. Já hoje em dia percebemos uma redução 
drástica de peixes, o que significa que apesar da 
interdição de nosso tipo de pesca tradicional, os 
peixes continuam diminuindo. Ou seja, não há 

relação direta com nossa técnica de pesca, que é de 
baixa escala e baixo impacto.(Texto apresentado na 
reunião setorial, que poderá seguir sendo discutida 

através da CT de Pesca) 

Parcial-
mente 

deferido 

Não foram inseridas restrições de pesca nas barras no Zoneamento do Plano de 
Manejo. A regra que restringe a pesca nas barras é a norma da federal da tainha. 
Assim, foi inserida ação "Aprofundar a discussão visando a adequação das áreas e 

períodos de pesca da tainha (Portaria Portaria da SGPR nº 24//2018)" visando discutir 
a norma federal vigente junto à CT Pesca. 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Permissão para a rede boiada. Usada na costa para a 
pesca da sororoca e da tainha, as restrições 

impostas para este tipo de pesca (legislação), não 
são coerentes com o tipo de pesca realizada 

tradicionalmente. (Texto apresentado na reunião 
setorial, que poderá seguir sendo discutida através 

Câmara Técnica de Pesca) 

Parcial-
mente 

deferido 

A rede boiada é restrita por norma federal, necessitando de negociação com outra 
esfera de gestão. Assim, foi inserida a ação: "Aprofundar a discussão visando a 

adequação da pesca de emalhe de superfície/rede boiada (IN IBAMA 166/2007)". 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

4. Programa 
de Proteção 

e Fiscalização 
Geral   

Pensar num jeito de facilitar o processo de denúncia 
de embarcações que chegam próximas a costa, com 

fotografias para a APAMLS; 

Parcial-
mente 

deferido 

O Programa prevê avaliações periódicas dos planos de ação de fiscalização, bem 
como estruturação e ampliação do componente preventivo de fiscalização e do canal 

de denúncias. 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Regularizar a rede de fundeio;     Encaminhamento 
para regularizar a rede estaqueada; Necessidade de 

liberar a pesca embarcada dentro de uma milha 
náutica. (Texto apresentado na reunião setorial, que 

poderá seguir sendo discutida através Câmara 
Técnica de Pesca) 

Deferido 

Contemplado nas ações: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica" e "Normatizar as pescarias de praia ainda não regulamentadas na UC (rede 

feiticeira, rede estaqueada)" 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

Revisar algumas normas que inviabilizam a pesca 
artesanal tradicional: 

     - Uma milha para a pesca embarcada por 
pescadores artesanais; 

· Ampliar a possibilidades de uso de malha de 6 a 20, 
para espécies como: parati, miraguaia, robalão, 

pescada amarela, linguado, bagrão; 
· Encaminhamento para regularizar a rede boiada, 

dentro das condições utilizadas pelo caiçara; 

Deferido 

Contemplado nas ações: "Articular junto aos órgãos competentes para dar os devidos 
encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 12/2012 

buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 1ª milha 
náutica" ;  "Avaliar a necessidade de adequação do tamanho mínimo e máximo das 

malhas para as modalidades de pesca emalhe de superfície e fundo (IN IBAMA 
166/2007 e INI MPA/MMA 12/2012)";  e "Normatizar as pescarias de praia ainda não 

regulamentadas na UC (rede feiticeira, rede estaqueada)" 
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CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE GESTÃO - APAMLS 

Fonte 
PROGRAMA 
DE GESTÃO 

TEXTO ORIGINAL DO PROGRAMA 
TIPO DA 
CONTRI-
BUIÇÃO 

CONTRIBUIÇÃO Aceite Justificativa 

·  Encaminhamento para regularizar a rede 
estaqueada. 

Formulá-
rio 

Eletrônico 

6. Programa 
de 

Desenvolvi-
mento 

Sustentável 

Geral   

· Diminuição para a restrição da pesca em área de 
costão em função da incompatibilidade da regra 

para quem joga a rede, ela não fará o desvio que a 
lei prevê;  Protocolo para a permissão local 

(APAMLS), que reconheça que existe atividades na 
pesca que são para subsistência e que tenham 

regime diferenciado do necessário para a pesca 
profissional. Mecanismos que criem um documento 
local, que poderia ser absorvido pela próxima etapa 
do plano de manejo que vai tratar dos programas de 

gestão;  Apoio para regularizar as atividades do 
pescador profissional artesanal;  Seguir com 

estratégias diversas para mudar a restrição que 
ocorre para a pesca embarcada na uma milha 

náutica.· Apoio para rever a restrição legal imposta 
para a pesca com rede boiada, verificar formas para 

adequação da norma; Discutir e melhorar a 
proposta para a restrição ao tamanho da malha, que 

vai de 7 a 14, e que não é compatível com a pesca 
do bagre, robalão, etc;· Proposta de pensar num 

marco regulatório da pesca artesanal.  

Deferido 

No zoneamento do Plano está se prevendo a possibilidade de emissão de autorização 
especial para atividades específicas, o que deverá ser regulamentado 180 dias após a 

publicação do Decreto do Plano de Manejo. Além disso, A norma da ZUBE que 
estabelece a restrição de pesca de emalhe a 500 metros ao redor das ilhas foi 

ajustada de modo possibilitar abertura dessas áreas em caso de territórios 
tradicionais, mediante critérios técnicos estabelecidos na CT Pesca. Deste modo, foi 
inserida ação: "Definir critérios para permissão da pesca de emalhe para dentro dos 

limites de 500 metros de ilhas e costões rochosos utilizados por pescadores 
artesanais tradicionais; com atenção especial ao período da safra da Sororoca (abril a 

setembro). As demais solicitações estão contempladas nas ações: "Definir critérios 
para permissão da pesca de emalhe para dentro dos limites de 500 metros de ilhas e 

costões rochosos utilizados por pescadores artesanais tradicionais; com atenção 
especial ao período da safra da Sororoca (abril a setembro)."; "Articular junto à SPU a 
regularização de territórios de pesca"; "Articular junto aos órgãos competentes para 
dar os devidos encaminhamentos aos ajustes solicitados quanto à INI MPA/MMA nº 

12/2012 buscando a permissão da pesca de emalhe por embarcações motorizadas na 
1ª milha náutica" ;  "Avaliar a necessidade de adequação do tamanho mínimo e 

máximo das malhas para as modalidades de pesca emalhe de superfície e fundo (IN 
IBAMA 166/2007 e INI MPA/MMA 12/2012)";  e "Normatizar as pescarias de praia 

ainda não regulamentadas na UC (rede feiticeira, rede estaqueada)".  

Formulá-
rio 

Eletrônico 

5. Programa 
de Pesquisa 
e Monitora-

mento 

Geral   

· Estudos para fundamentar dificuldades 
enfrentadas pelo pescador profissional artesanal, 
nas comunidades tradicionais, fundamentadas na 

segurança do trabalho, segurança alimentar e 
saúde.  

Parcial-
mente 

deferido 

Será considerado na implantação da ação "Identificar junto aos usuários da UC, 
Conselho Gestor e parceiros, as lacunas de informação e demandas prioritárias de 

estudos para aplicação prática no território da UC"  

 


