
















ANEXO 1 CT de Turismo 

 

Antonia Amorim Alves – PM Paripueira 

Theofilo Carlos Albuquerque – ABEVILA 

Danilo Marx – Náutica ambiental 

Gisela Carvalho – SPU/AL 

Gilvan – ATPB 

João Nogueira – AEJATUR 

Mônica Coelho – ATCA 

Ulisses Santos – CMA/AL 

Alcides de Souza Filho - IBVM 

Vanderley Turatti – AFOTUR (Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO 
         
Objetivo  Ações  Metodologia   Responsáveis  Prazo 

Propor  parcerias  para 
monitoramento  e 
fiscalização  para  o 
cumprimento  das  normas 
existentes  (IN  8/2009  e 
14/2010) 

Reunião  paralela  à 
reunião  do  CONAPAC  p/ 
identificar  parcerias  com 
os orgãos  fiscalizadores e 
de  monitoramento 
competentes  para  a 
efetiva  fiscalização.  (IMA, 
BPA, PF, ONGs ...). 

Vanderlei 
Turatti,  Alcides 
de  Souza 
Filho,Teofilo 
Carlos. 

29/03/2012 

Propor  que  se  faça 
regulamentação  (IN  ou 
portaria  do  ICMBio)  para 
visitação  controlada  nos 
municípios  de  Japaratinga, 
PP, SMM, Passo, BSA, SJCG 
e Tamandaré 

        

Propor  cronograma  de 
cursos  de  conduta 
consciente  em  todos  os 
municípios da APA 

 Reunir grupo da CTtur e 
elaborar uma proposta; 
reuniões presenciais 
mensais; virtuais 

agendadas; 

Danilo, Alberto, 
Vanderlei, 
Antônia 

até 30 de ABRIL 2012

Subsidiar  a  APA  nas 
questões  que 
envolvam  a  atividade 
turística 

Propor certificação "verde" 
e credenciamento das 
operadoras de turismo, 
fotógrafos, condutores, 
guias, associações 

lista de discussão do 
CONAPAC, reuniões 
presenciais mensais, 
skype, convidar 
especialistas. 

Ulisses, Danilo, 
Gisela, Flávia 

até JUNHO 2012 

Apoiar o 
desenvolvimento do 
turismo de base 
comunitária 
Sustentável 

Elaborar um programa de 
capacitação continuada 

(conduta consciente, APA) 
e de fortalecimento 
institucional para as 

associações comunitárias 
(associativismo) 

lista de discussão do 
CONAPAC, reuniões 
presenciais mensais, 
skype, convidar 
especialistas. 

Ulisses, Danilo, 
Gisela, Flávia 

até JUNHO 2012 

 



ANEXO 2 - 4° REUNIÃO DO CONAPAC - Câmara de Pesquisa e Impactos 

 
Coordenação: Mônica Dorigo Correia – UFAL  

Relator:  

Participantes: 
Alberto Rodrigues – AHMAJA ok 

Antonia Amorim Alves – Prefeitura de Paripueira ok 

Bruno Stefanis – Biota AL ok 

Cícero de Oliveira – ARIBAMA - ok 

Gandh Gouveia – P.M.São Miguel dos Milagres ok 

Fabiano Pimentel Ribeiro – CEPENE - ok 

João Mota – P.M.Porto de Pedras  

João Nogueira – AEJATUR - ok 

Jovina Flores – Colônia Z-25 de Porto de Pedras 

Juliano Fritscher – IBVM - ok 

Roseane Claudine – P.M.São Miguel dos Milagres 

Teofilo Carlos Albuquequer – ABVIAL ok 

Vandereley Turatti – AFOTUR ! 

 

Prioridades: 
a) Planejar e acompanhar a criação e implantação das zonas de Reserva Marinha e de Visitação 
b) Acompanhar o estabelecimento dos indicadores ambientais e o monitoramento ambiental da APA; 
c) Subsidiar a APACC nas manifestações sobre licenças e autorizações para construção de muros de contenção na orla da UC; 
d) Subsidiar a APACC para posicionamentos sobre o tratamento de efluentes e resíduos sólidos; 
 
 



 
Objetivo Ações Metodologia Responsáveis Prazo 

1.1. Propor linhas prioritárias de 
pesquisa básica e aplicada para o 
monitoramento ambiental 

1.1. Subsidiar estudos de levantamentos quali- 
quantitativos da biodiversidade e da qualidade 
ambiental (1ª Etapa) respaldar o 
biomonitoramento (2ª Etapa) dos 
ecossistemas dentro das referidas zonas 

Coordenadores 
Monica Dorigo 
e Bruno Stefanis 

 
1ª Etapa 
2 anos 
 
2ª Etapa 
3 anos 
 

1. Acompanhar os indicadores 
ambientais e o monitoramento das 
áreas de Reserva Marinha e de 
Visitação em cada um dos 
municípios da APACC 

1.2. Propor linhas prioritárias de 
Educação Ambiental 

1.2. Subsidiar a realização de palestras e 
campanhas de educação ambiental, 
direcionadas para esclarecimento da 
importância da área  

Coordenador 
Monica Dorigo 
e Bruno Stefanis 

5 anos 

2.1. Indicar a necessidade da definição 
das áreas a serem destinadas das zonas 
de Reserva Marinha e Visitação; 

2.1. Subsidiar estudos com base em 
georeferenciamento para demarcação das 
referidas zonas;  

Coordenadores 
Monica dorigo e 
Juliano Fritscher 

2 anos 

2.2. Indicar a realização de pesquisas 
sociais junto às populações costeiras  
 

2.2.  Subsidiar estudos de pesquisa/ação para 
identificar as classes de usuários, seus 
interesses e os níveis de organização social; 

Coordenador 
Fabiano Ribeiro 2 anos 

2.3. Indicar a necessidade de limitar o 
número de turistas nas piscinas 
naturais 

2.3. Subsidiar estudos de capacidade de carga, 
incluindo número de pessoas e barcos, em 
cada uma das referidas zonas. 

Coordenador 
Monica Dorigo 
e Juliano 
Fritscher 

2 anos 

2. Acompanhar a delimitação das 
zonas de Reserva Marinha e da 
zona de Visitação Controlada em 
cada um dos municípios da 
APACC 
(Compatibilizar com a Câmara de 
Turismos) 
 
 
 

2.4. Rever a prioridade para a 
definição das referidas zonas 

2.4. Subsidiar estudos para a definição das 
referidas zonas  

Coordenadora 
Monica Dorigo 5 anos 

3. Acompanhar as atividades 
pesqueiras para fornecer dados 
em cada um dos municípios da 
APACC  
 

3.1. Indicar a necessidade de pesquisas 
na área de comunicação junto aos 
pescadores  

3.1. Subsidiar estudos de recepção e 
decodificação das informações divulgadas 
referentes à APACC 

Coordenador 
Fabiano Ribeiro 2 anos 



4. Acompanhar e monitorar os 
indicadores socioeconômicos em 
cada um dos municípios da 
APACC 

4.1. Propor linhas prioritárias de 
pesquisa básica e aplicada junto aos 
aspectos socioeconômicos 

4.1. Subsidiar estudos de levantamentos quali- 
quantitativos relacionados aos aspectos 
socioeconômicos  

Coordenadores 
Fabiano Ribeiro 
e Monica 
Dorigo 

5 anos 

5.1. Propor linhas prioritárias para 
definição legal sobre licenças e 
autorizações  

5.1. Subsidiar a realização de atividades de 
implantação e monitoramento das 
condicionantes ambientais  

Coordenadora 
Monica Dorigo 5 anos 5. Acompanhar os processos de 

licenciamento referentes a obras e 
construções relacionadas aos 
processos de erosão costeira  

5.2. Propor estudos prioritários 
visando soluções para redução do 
processo de erosão marinha 

5.2. Subsidiar a realização de estudos pilotos 
visando solucionar os diferentes processos de 
erosão 

Coordenador 
João Nogueira 5 anos 

6.1. Propor a implantação de sistemas 
de tratamentos para efluentes junto as 
prefeitura, nos atuais e novos 
condomínios  

6.1. Subsidiar estudos de biomonitoramento 
da qualidade dos estuários e da água costeira; 
 
 
 

Coordenador 
Bruno Stefanis 5 anos 

6. Acompanhar as atividades 
direcionadas para o tratamento de 
efluentes e resíduos 

6.2. Propor a implantação para o 
tratamento de efluentes e resíduos 
sólidos 

6.2. Subsidiar estudos, campanhas e 
atividades visando à redução, reciclagem e 
reaproveitamento dos resíduos sólidos; 
 

Coordenador 
Bruno Stefanis 5 anos 

7.1. Propor atividades para 
implantação, reativação e 
funcionamento   

7.1. Subsidiar formas práticas para a 
implantação, reativação e funcionamento  

Coordenador 
Cícero de 
Oliveira 

2 anos 

7. Acompanhar o andamento dos 
CONDEMAS 7.2. Propor a aplicação do ICMS 

ecológico para o Estado de Alagoas, 
assim como está sendo realizado em 
Pernambuco 

7.2. Subsidiar formas práticas para efetivação 
do ICM S ecológico no Estado de Alagoas 
 

Coordenador 
Alberto 
Rodrigues 

2 anos 

 
 
 



 
 
 
FAVOR ENCAMINHAR PARA CÂMARA DE PESCA 
 
 

1. Indicar a necessidade do 
mapeamento dos tipos de artefatos de 
pesca 

1. Subsidiar estudos quali-quantitativos dos 
artefatos de pesca utilizados    - Acompanhar as atividades 

pesqueiras para fornecer dados 
em cada um dos municípios da 
APACC  
(Compatibilizar com a Câmara de 
Pesca) 

2.. Propor pesquisas em seletividade 
das artes de pesca utilizadas  

2. Subsidiar estudos visando à adequação dos 
artefatos de pesca para uso sustentável   

 



ANEXO 3 Câmara Técnica de PESCA e AQUICULTURA 
 
Matriz de Planejamento (28/03/2012): 

Objetivo Ações Metodologia  Responsáveis Prazo 

Subsidiar a 
implementação, 
acompanhamento e 
avaliação de um sistema 
de gestão compartilhada e 
participativa da atividade 
pesqueira na APACC 

 1 – Revisar, complementar e 
identificar as lacunas no item 
4.5. Atividades Econômicas 
no que se relaciona a 
atividade da pesca do Plano 
de Manejo;   

- Levantar informações existentes no sistema 
do RGP (pescador) do MPA em Alagoas e 
Pernambuco; 
- Levantar informações com as colônias e 
associações de pescadores na área da APA
(ofício e questionário); 
 
- Resgatar o cadastramento (dados e 
metodologia) realizado pelo Projeto Recifes 
Costeiros (ofício); 
- Resgatar os dados dos cadastros de 
embarcações do estatpesca e no MPA (ofício); 
- Solicitar a listagem da marinha de 
embarcações ativas (ofício) por categoria 
(pesca, lazer/recreação e transporte) e 
município na área da APA; 
- Solicitar dados do seguro defeso ao 
Ministério do Trabalho por espécie e 
Município (ofício); 
- Elaborar uma tabela com os responsáveis 
pelas diversas instituições que possam se 
relacionar com a pesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Christian e 
Darlany 
 
 
- Beatriz, 
Eduardo e 
Christian 
 
 
 
- Beatrice? 
 
 
 
- Heriberto, 
Christian e 
Darlany 
 
- Eduardo 
 
 
- Eduardo 
 
 
- Beatriz e 
Christian 

 1 mês 
 
 
 
Questionário – 1 
semana (Beatriz) 
Reuniões com as 
lideranças – 2 
meses 
1 mês? 
 
 
 
1 mês 
 
 
 
1 mês 
 
 
1 mês 
 
 
1 mês 
 
 



 2 – Fazer um levantamento 
da legislação e avaliação de 
seu cumprimento, pertinente a 
atividade pesqueira realizada 
na APACC;  

 - Iniciar a compilação legislação existente nas 
páginas da internet do MPA e IBAMA; 
- Solicitar dados das operações de fiscalização 
realizadas pelo IBAMA; 

 - Christian e 
Heriberto e 
Darlany 

 3 meses 

3 – Realizar levantamento das 
atividades de aqüicultura 
existentes na APACC e no 
seu entorno; 

- Consulta às instituições licenciadoras dos 
estados (IMA e CPRH) (ofício); 

- Eduardo 1 mês 

 4 – Subsidiar a caracterização 
da pesca desembarcada,seja 
comercial seja amadora; 

- Elaborar convite para a reunião presencial 
com demandas de informações pertinentes; 
- Organizar uma reunião presencial com 
participação da câmara técnica, técnicos e 
lideranças dos pescadores; 
 - Propor metodologia para o levantamento dos 
dados. 

 - ?  4 meses? 

 

5 – Identificar necessidades 
de dados estatísticos e de 
pesquisas para subsidiar a 
gestão compartilhada; 

- No decorrer dos demais trabalhos 

  

 
6 – Fortalecer a articulação 
entre instituições que se 
relacionam com a pesca; 

- Ação conjunta com a câmara de comunicação
  

 

7 - Desenvolvimento e 
implantação de banco de 
dados sobre atividade 
pesqueira na área da APA; 

- Ao tempo que os dados são gerados devem 
ser inseridos no sistema a ser criado. 

Eduardo ? 

 
Data da próxima reunião: 23/5/2012 
Local: CEPENE 
 
Dados necessários para embarcação: 
Estado, Município 
Nome da embarcação e titulo de inscrição na marinha 



Nome do proprietário da embarcação 
Número de tripulantes 
Comprimento e arqueação;  Potência do motor; Material de casco; Tipo de propulsão 
Número de covos (lagosta) 
Sistema de rastreamento por satélite – PREPS 
 
Composição: 
Beatriz Mesquita – FUNDAJ (relatora) 
Christian Bernem – MPA/AL (coordenador) 
Darlany Rocha – MPA/PE 
José Heriberto Meneses – CEPENE 
Margarida Jaques – Colônia Z-5 de Tamandaré 
Paulo Amaro da Silva – Colônia Z-21 de Paripuera 
Pedro Luiz da Silva – Colônia Z-25 de Porto de Pedras 
Ricardo França Gomes Ferreira – PMSJCG 
Beatrice PAdovani (UFPE) 
 




