
Fonte Item de Zoneamento
Documento 

Encaminhado

Tipo de contribuição em 

oficina
Contribuição (número se refere ao ponto no mapa, quando apontado) Justificativa da contribuição Responsável Aceitação Justificativa

Oficina 

Zoneamento
Zona de Preservação Norma II (...)exceto estruturas voltadas à pesquisa cientifica, de pequeno porte, autorizada pela UC. 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Conservação Norma VI  excetuando-se os projetos de pesquisa cientifica devidamente aprovados. 

Oficina 

Zoneamento
Na Zona de Consevação 

perto do ponto do Naufrágio- 

vide MAPA

**Camarão - 2 individuos: monitoramento (UNESP - Botucatu) do Indo Pacífico; Athanas: 

2015 e 2016; em Cananéia (vide MAPA) está competindo com os nativos → merece 

monitoreamento.                                                                                                                                                   

2 espécies de peixe exótico - Marcelo  Mello, do I.O., vai subir no site depois

Incluir em 

Programa

Oficina 

Zoneamento
Zona de Preservação No MAPA Mudar a cor da Zona de Preservação 

No MAPA - As cores estão confundindo- 

Zona de Conservação é a maior parte 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Recuperação No MAPA 

Coral-Sol deve ser retirado em caráter URGÊNCIA → Programa Prioritário → ver 

normativas do Plano Nacional

Incluir em 

Programa

Oficina 

Zoneamento
Zona de Preservação

No MAPA - Faixa no Limite 

Norte do Parque 
Tráfego de navio na parte norte do PEMLS   → Ver o que fazer com o conflito - ver Zonas 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Preservação

No MAPA - Faixa no Limite 

Norte do Parque 

Negociar o fim de área de fundeio, por onde passeia o tráfego de navios c/ Marinha do 

Brasil 

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno

Manter animais domésticos controlados para que não pertubem a fauna (principalmente 

avifauna) - mantê-la dentro da embarcação; controlá-las para que não latam.  

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno

Pag. 13 - item 12 (exemplo 

para trazer para zoneamento 

interno)

proibido a introdução de espécies exóticas. Especificamente não liberar peixes de 

aquariofilia nos limites da laje. 

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno
Trazer para Normas Gerais proibição da emissão de ruídos sonoros próximo a pedra (Laje) 

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno

Procurar: tem um nome equivalente em português para scooter (equipamento de 

propulsão automática subaquática) 

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno
XVI  acrescentar: biodegradáveis e/ou inverter

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno

deixar claro que tipo de material o projeto irá utilizar e justificar seu uso para ser avaliado 

pela COTEC

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento item 4 

voltar à Norman se tem algo que diz que deve-se observar a direção da corrente ao lançar 

a água de lastro, observar massas d'água na Norman 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento

usar o termo plano de emergência quando se tratar de assuntos relacionados a 

licenciamento (e não emergencial)

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento  IX incluir rejeitos de pesca como iscas, bichos mortos, víceras, etc. 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento trazer os itens B, C, D do item 3 das Normas Gerais

Oficina 

Zoneamento

Normas gerais do 

Zoneamento Interno

proibir a passagem de Navios dentro de PEMLS 

proibir áreas de fundeio no setor Itaguaçu

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento Aumento de área da ZA

Presença de aves migratórias e espécies 

ameaçadas, principalmente no inverno. 

Proibir pesca nesta área, podendo até ser 

uma proibição sazonal.

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento

compatibilizar as normas e diretrizes do PM da APAMLC e PEMLS proibindo o 

estabelecimento da área de disposição de dragagem na ZA, e novos devem estar a xxkm 

dos limites da ZA. Buscar com prof. Roberto Fontes uma indicação de distância segura

Oficina 

Zoneamento
Zona de Amortecimento

obrigar que a concessionária assine termo de compromisso estabelecendo as noramas 

para manutenção de empreendimentos na ZA

Oficina 

Zoneamento
NOTA Mapa áreas emersas são depreservação - ALTERAR COR ; escala gráfica de Calhaus - AJUSTAR

Oficina 

Zoneamento
Zona de Uso Intensivo Calhaus - MAPA 1  aumentar área de uso intensivo, pegar toda a área do túnel

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público Criar a obrigatoriedade do particular contratar um monitor ambiental subaquático

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público Calhaus - MAPA 2 regras específicas no plano de uso público

Oficina 

Zoneamento
Zona de Uso Extensivo MAPA 5  Proibir fundeio

Oficina 

Zoneamento
Zona de Uso Extensivo Parcel das Ancoras - MAPA 2 Definir e mapear como uso extensivo com regras específicas no Plano de Uso Público

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público MAPA 4 otimizar venda de ingressos 

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público MAPA 5 

 Previsão de norma para instalação de novas poitas e de manutenção das atuais 

(substituição) 

Oficina 

Zoneamento
Zona de Uso Extensivo Parcel das Âncoras - MAPA 3  Aumentar área de uso extensivo nesta área 

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público MAPA 6 Divulgação e venda nas marinas da baixada por APP - link banner com informações 

Oficina 

Zoneamento
NOTA - Uso Publico mapa

Represenação no Mapa

- Ajustar escala gráfica de 300m Calhaus 

- cor da ZP nos zooms

- identificar limites dos territórios emersos no zoom (talvez usar imagem aérea e 

transparência de hachurado) 

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público Incidência: "Se sobrepõe às Zonas Conservação, Recuperação..." tem ou não tem? 

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público

Atividades permitidas:

item 1 → excluir esse item? 

Item 2 e 3 → ambos estão com baixo impacto, colocar médio no item 3? 

Oficina 

Zoneamento
Área de Uso Público

Normas:

item 2 → acesso às areas de uso publico restrito a mergulhadores ← orientativo ou 

obrigatoriedade? 


