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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção mundial de pescado, proveniente da pesca extrativa e da aquicultura 

marinha e continental, atingiu aproximadamente 146 milhões de toneladas em 2009 (FAO, 

2012). 

O Brasil representou 0,86% da produção mundial com 1.240.813 t (toneladas) de 

pescado, o 18º produtor de pescado do mundo (MPA, 2010). Considerando apenas a pesca 

extrativa, a produção nacional foi 536.454,9 t na pesca marinha e 248.911,4 t na pesca 

continental, totalizando 825.164,1 t. 

Ao ser analisada a série histórica de 1950 a 2010 (Figura 1), observa-se um importante 

aumento na captura de 1950 a 1985, quando o país atingiu o ápice de produção e iniciou um 

gradativo declínio até 1990. Este processo evidenciou a sobrepesca de alguns estoques 

pesqueiros. Na mesma série histórica é possível observar que, a aquicultura, principalmente, a 

partir da segunda metade dos anos 90, passa a contribuir significativamente para o aumento da 

produção de pescado enquanto que a pesca extrativa mantém-se com capturas relativamente 

constantes.  

 

 
 

Gráfico 1 – Série Temporal da Produção Pesqueira e Aquícola de 1950-2009 no Brasil (MPA, 2010). 
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No Estado de São Paulo, segundo os dados do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA), em 2010 – a pesca marinha produziu 22.440 t de pescado, representando cerca de 

4,5% da produção pesqueira nacional e 25 % da Região Sudeste. A pesca continental 

produziu no ano 11.584 t, o que significou 4,5% da produção brasileira e aproximadamente 

50% da produção regional na modalidade. 

Dados estatísticos do Instituto de Pesca de São Paulo (SAA/IP-SP) mostram a série 

histórica da produção pesqueira marinha e estuarina de 1967 a 2011, excluída a produção 

continental de pescado (Figura 2). Segundo o órgão estadual, a produção descarregada em 216 

pontos de 16 municípios da costa paulista em 2011 foi de 20.931,9 toneladas, mantendo uma 

tendência de queda e registrando o menor valor da série.  

 

 
 

Gráfico 2 - Série Histórica da Produção Pesqueira Marinha e Estuarina de 1967 a 2011 (Instituto de Pesca, 

2012). 

    

 Através da compilação dos dados do IP-SP de 1998 a 2011, observa-se que os 

desembarques têm aumentado, enquanto a produção pesqueira se mantém praticamente 

constante (Figura 3). Dessa forma, ao pé da letra, pode-se concluir que hoje é necessário 

despender um esforço de pesca muito maior para que a mesma quantidade de pescado seja 

capturado, o que mostra o aumento da escassez de recursos pesqueiros no oceano.  
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Gráfico 3 – Dados Compilados da Estatísticas Pesqueiras do Instituto de Pesca de 1998 a 2011. 

 

 Diante do problema, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (SMA), pretende traçar estratégias e planejar de forma integrada a 

fiscalização da pesca costeira com vistas à redução da pressão sobre a biodiversidade 

marinha.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Executar ações de fiscalização dos crimes e infrações administrativas ambientais em 

Áreas de Interesse Pesqueiro do Estado de São Paulo, bem como prevenir e antecipar-se às 

ações de pressão sobre a biodiversidade marinha. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Potencializar as ações de fiscalização preventiva nos pontos de comercialização de 

pescado, como terminais, mercados de peixe, peixarias, restaurantes; 

- Potencializar as ações de fiscalização nas áreas de exclusão de pesca; 

- Padronizar entre as instituições envolvidas os procedimentos e conceitos essenciais 

ao exercício da fiscalização ambiental; 

- Estabelecer metodologia para o planejamento, execução e controle das ações de 

rotina e operações integradas; 

- Sistematizar o fluxo de informações de interesse operacional subsidiando a 

consolidação dos bancos de dados das instituições envolvidas; 

- Estabelecer a rotina de reuniões de gerência operacional e de coordenação regional; 

- Integrar as ações de fiscalização com os demais agentes de outras esferas 

administrativas (IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, PF – Polícia Federal, MPA, MB – Marinha Brasileira e Prefeituras); 

- Estabelecer indicadores que mensurem a produtividade e eficácia operacional. 
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3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC (Lei Estadual Nº 10019/1998), 

entre outras, delimita a área marinha da Zona Costeira no Estado de São Paulo até a isóbata de 

23,6 metros representada nas cartas de maior escala da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

do Ministério da Marinha. Uma das metas do PEGC é implantar programas de monitoramento 

com vistas à fiscalização nos setores costeiros. 

O Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento do PEGC que tem por 

objetivo identificar as unidades territoriais que, por suas características físicas, biológicas e 

socioeconômicas, bem como, por sua dinâmica e contrastes internos, devem ser objeto de 

disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento de ações capazes de conduzir ao 

aproveitamento, à manutenção ou à recuperação de sua qualidade ambiental e do seu 

potencial produtivo. 

Até o presente momento foi instituído no Estado de São Paulo, por meio dos Decretos 

Nº 49.215/2004 e Nº 58.996/2013, respectivamente, os Zoneamentos Ecológico Econômico 

dos Setores do Litoral Norte e da Baixada Santista, e suas diretrizes devem ser controladas 

pelos agentes de fiscalização no estado.  

O Mar Territorial é a faixa de 12 milhas marítimas de largura, medida a partir da linha 

de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro. Considerando os costões e praias, o 

litoral de São Paulo apresenta aproximadamente 860 km de extensão, o que representa uma 

área aproximada de Mar Territorial de 2,0 milhões de hectares ou o equivalente a 8% de todo 

território paulista. Esta área tem sido foco de fiscalização nas ações marítimas da Polícia 

Militar Ambiental do Estado de São Paulo.  

No ordenamento pesqueiro brasileiro existem ainda áreas de exclusão de pesca, 

consideradas áreas protegidas que se caracterizam por serem regiões ou locais com restrição 

total ou parcial à atividade pesqueira no ambiente costeiro-marinho ou oceânico, onde o 

manejo adota o enfoque ecossistêmico e não voltado à determinada espécie. O mapeamento 

das áreas de exclusão de pesca (Tabela 1) permite visualizar as restrições legais 

espacializadas, tornando-as mais acessíveis e de fácil compreensão ao interessado.   
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Tabela 1 – Áreas de Exclusão de Pesca no Estado de São Paulo. 
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Figura 1 – Áreas de Exclusão de Pesca Espacializadas no Litoral do Estado de São Paulo. 

 

 As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, que objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. Em 2008 foram criadas pelo governo estadual 03 APA 

Marinhas, que, juntas, cobrem aproximadamente metade do litoral paulista. Assim, 

complementam, ainda, a proteção ao entorno de Unidades de Conservação (UC) de Proteção 

Integral, como os Parques Estaduais Ilha Anchieta, Ilhabela, Laje de Santos, Xixová-Japuí. 

Ilha do Cardoso, ; e Federais, como as Estações Ecológicas de Tupinambás e Tupiniquins.  

 Em razão do mar constituir-se bem da União, a criação de UC Estaduais consolida a 

responsabilidade compartilhada da gestão desse patrimônio, cabendo ao estado zelar por sua 

qualidade ambiental.  

 A seguir estão expostos em tabelas e mapas os limites estabelecidos em legislação 

para cada uma das 03 APA Marinhas, Litoral Norte (Decreto Nº 53.525 de 8 de outubro de 

2008), Litoral Centro (Decreto Nº 53.526 de 8 de outubro de 2008) e Litoral Sul (Decreto Nº 

53.527 de 8 de outubro de 2008), além dos Parques Estaduais que serão abrangidos por este 

plano de fiscalização. 
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3.1. APA Marinha Litoral Norte 

 
SETORES PERÍMETRO (M) ÁREA (HA) MUNICÍPIOS 

Cunhambebe 266.019,569 145.101,081 Ubatuba e Caraguatatuba 

Maembipe 217.760,395 90.865,313 Ilhabela 

Ypautiba 148.935,75 80.276,058 São Sebastião 

 

Tabela 2 – APA Marinha Litoral Norte 

 

 

 

 

Figura 2 – APA Marinha Litoral Norte 
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3.2. APA Marinha Litoral Centro 

 
SETORES PERÍMETRO (M) ÁREA (HA) MUNICÍPIOS 

Guaíbe 185.603,09 123.123,170 Bertioga e Guarujá 

Itaguaçu 93.990,879 55.896,546 Santos 

Carijó 238.024,502 270.239,988 São Vicente, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe 

 

Tabela 3 – APA Marinha Litoral Centro 

 

 

 

 

Figura 3 – APA Marinha Litoral Centro 
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3.3. APA Marinha Litoral Sul 

 
SETOR PERÍMETRO (M) ÁREA (HA) MUNICÍPIOS 

Litoral Sul 344.466,091 357.605,530 Iguape, Ilha Comprida, Cananéia 

 

Tabela 4 – APA Marinha Litoral Sul 

 

 

 

 

Figura 4 – APA Marinha Litoral Sul 
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3.4. Parque Estadual Marinho Laje de Santos 

 

Figura 5 – Parque Estadual Marinho Laje de Santos 

 

 

UC PERÍMETRO (m) ÁREA (HA) MUNICÍPIOS 

PEMLS 30.000 5.000 Santos 

 

Tabela 5 – Parque Estadual Marinho Laje de Santos 
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3.5. Parque Estadual Xixová-Japuí 

 

Figura 6 – Parque Estadual Xixová-Japuí 

 

 

UC  ÁREA MARÍTIMA  

(ha) 

ÁREA TERRESTRE 
(ha) 

MUNICÍPIOS 

PEXJ 301 600 São Vicente, Praia Grande 

 

Tabela 6 – Parque Estadual Xixová-Japuí 
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3.6. Parque Estadual Ilha do Cardoso 

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso – PEIC, criado pelo Decreto Estadual n° 40.319 

de 03/07/1962, está localizado no extremo sul do Estado de São Paulo no Município de 

Cananéia. O Parque é banhado a Leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Canal de 

Ararapira, a norte pela Baía de Trapandé e a sul pela Barra de Ararapira. É considerado um 

dos maiores criadouros de espécies marinhas do Atlântico sul, sendo prioritária a sua 

conservação. 

 

UC  ÁREA(ha) MUNICÍPIOS 

PEIC 13.500 Cananéia 

Tabela 7 – Parque Estadual Ilha do Cardoso 

 

3.7. Parque Estadual Ilhabela 

O Parque Estadual de Ilhabela foi criado em 20 de janeiro de 1977 através do Decreto 

nº 9.414. É caracterizado por ser um parque-arquipélago, englobando um total de 12 ilhas, 2 

ilhotes e 2 lajes. O litoral norte de São Paulo é certamente um remanescente do Estado de São 

Paulo e da costa brasileira, onde os ambientes costeiros são variados e ainda estão em bom 

estado de conservação. 

 

UC  ÁREA(ha) MUNICÍPIOS 

PEIB 27.025 Ilhabela 

Tabela 8 – Parque Estadual Ilhabela 

 

3.8. Parque Estadual Ilha Anchieta 

O Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) foi criado em 29 de março de 1977 pelo 

Decreto 9.629. É um dos principais atrativos históricos e ecoturísticos de Ubatuba.  

 

UC  ÁREA(ha) MUNICÍPIOS 

PEIA 828 Ubatuba 
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4. EQUIVALÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

APA MARINHA SETOR MUNICÍPIO CFA PAMB. 

Litoral Norte – PEIA Cunhambebe Ubatuba CTRF7 – 

Taubaté 

3º BPAmb. / 3º Cia. / 2º Pel. 

Litoral Norte Cunhambebe Caraguatatuba CTRF7 – 

Taubaté 

3º BPAmb. / 3º Cia. / 1º Pel. 

Litoral Norte – PEIB Maembipe Ilhabela CTRF7 – 

Taubaté 

3º BPAmb. / 3º Cia. / 3º Pel. 

Litoral Norte Ypautiba São Sebastião CTRF7 – 

Taubaté 

3º BPAmb. / 3º Cia. / 3º Pel. 

Litoral Centro Guaíbe Bertioga CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 1º Pel. 

Litoral Centro  Guaíbe Guarujá CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 1º Pel. 

Litoral Centro - PEMLS Itaguaçu Santos CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 1º Pel. 

Litoral Centro – PEXJ Carijó São Vicente CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 1º Pel. 

Litoral Centro – PEXJ Carijó Praia Grande CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 2º Pel. 

Litoral Centro Carijó Itanhaém CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 2º Pel. 

Litoral Centro Carijó Mongaguá CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 2º Pel. 

Litoral Centro Carijó Peruíbe CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 1º Cia. / 3º Pel. 

Litoral Sul - Iguape CTRF3 - Santos 3º BPAmb. / 2º Cia. / 3º Pel. 

Litoral Sul - Ilha Comprida CTRF3 - Santos 3º BPAmb. / 2º Cia. / 3º Pel. 

Litoral Sul – PEIC - Cananéia CTRF3 – 

Santos 

3º BPAmb. / 2º Cia. / 4º Pel. 

 

Tabela 5 – Equivalência Administrativa 
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5. FONTES DE PRESSÃO, AMEAÇAS E INFRAÇÕES AMBIENTAIS 

 

5.1. Pesca Amadora e/ou Esportiva 

 

Atividade de pesca praticada por brasileiro ou estrangeiro, com os equipamentos ou 

petrechos previstos em norma específica (IN Interministerial Nº 9 de 13 de junho de 2012), 

tendo por finalidade o esporte ou lazer. Esta atividade é considerada de natureza não 

comercial, no que se refere ao produto de sua captura, sendo vedada a comercialização do 

recurso capturado. Portanto, entende-se por pescador amador a pessoa física, brasileira ou 

estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a pesca sem fins econômicos. 

 

5.2. Pesca Comercial 

 

- Artesenal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante 

contrato de parceria, desembarcado, podendo usar embarcações de pequeno porte; 

 

- Industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolve pescadores 

profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações 

de pequeno, médio ou grande porte. 

 

  

5.3. Infrações Contra a Fauna Aquática 

 

- Local proibido; 

- Período proibido; 

- Espécies que devam ser preservadas; 

- Espécies com tamanhos inferiores ao permitido; 
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- Quantidades superiores ao permitido; 

- Aparelhos, petrechos, técnicas ou métodos não permitidos; 

- Transporte de espécies provenientes da pesca proibida; 

- Comércio de espécies provenientes da pesca proibida; 

- Beneficiamento de espécies provenientes da pesca proibida; 

- Industrialização de espécies provenientes da pesca proibida; 

- Transporte, conserva, beneficiamento, descaracterização, industrialização ou 

comercialização de pescados sem comprovante de origem; 

- Captura, extração, coleta, transporte, comercialização ou exportação de espécimes de 

espécies ornamentais sem autorização;  

- Deixar de apresentar declaração de estoque; 

- Pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do 

órgão competente; 

- Pesca em desacordo com a licença obtida; 

- Importação ou exportação de quaisquer espécies aquáticas; 

- Introdução de espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais 

paulistas sem autorização ou em desacordo com a obtida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20

 

6. ANÁLISE DE AUTOS RELACIONADOS À PESCA COSTEIRA 

 

A aplicação de Autos de Infração Ambiental (AIA) apenas confirma a existência de 

infração em uma determinada região, porém, a análise de vulnerabilidade de cada região 

depende de outros indicadores que deverão ser avaliados. 

Algumas ações de fiscalização não geram AIA, como por exemplo: resgates de 

animais encalhados (geram apenas Boletins de Ocorrências – BO).  

A Tabela abaixo mostra a representatividade dos autos relacionados a pesca em 

relação aos autos das demais infrações. Além disso, observa-se que entre os autos de infração 

de pesca apenas 8% são concentrados nas regiões litorâneas.   

  

 

ÍNDICES 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº Total de AIA 12.888 10.982 12.445 15.069 11.710 

Nº AIA Pesca 1619 1405 1840 2356 1780 

% Pesca / Total 13% 13% 15% 16% 15% 

Nº AIA Pesca Costeira 129 111 151 200 76 

% Pesca Costeira / Pesca 8% 8% 8% 8% 4% 

 

Tabela 6 – Índices de Pesca Obtidos no SIGAM 
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Gráfico 4 – Número de AIA de Pesca nos Municípios que Abrangem o 3º BPAmb. 
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7. TIPOS DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. Ações de Fiscalização de Rotina 

 

Atuação de equipe de fiscalização empregada na realização de trabalho rotineiro, 

dependente apenas do preparo profissional da equipe e da estrutura oferecida no dia a dia do 

exercício da atividade fim; 

 

7.2. Operações 

 

Conjugação articulada de ações de fiscalização, realizada por mais de uma equipe, 

com incremento de recursos humanos e materiais em relação à fiscalização rotineira, podendo 

ser integrada com outras instituições, dependente de planejamento prévio e objetivo 

específico; 

 

7.3. Fiscalização Direta 

 

Ações e operações desencadeadas diretamente nos locais onde os recursos estão sendo 

explorados ou sofrendo qualquer forma de intervenção degradadora; 

 

7.4. Fiscalização Indireta 

 

Ações e operações desencadeadas nas fases que se seguem à da exploração dos 

recursos, ou seja, nos momentos de transporte, armazenamento, beneficiamento, 

industrialização, comércio ou consumo. 
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8. FORMAS DE ATUAÇÃO 

  

8.1. À Pé 

 

Empregada para incursões em trilhas e locais de difícil acesso ou em pontos de 

visitação das UC, bem como em serviços de guarda e vigilância. Deve contar com o apoio de 

serviço motorizado para distribuição e recolhimento do efetivo empregado. A composição das 

equipes deve considerar o efetivo necessário e adequado à missão a ser desempenhada, 

visando prioritariamente salvaguardar a integridade física de seus componentes. Pode ser 

utilizada ainda para monitoramento de embarcações por meio de registros fotográficos 

(inscrição, nome da embarcação, distância da costa, porte estimado e tipologia) para posterior 

checagem de permissionamento e demais condições legais. 

 

8.2. Motorizado 

 

Empregado em percursos longos e em acessos que permitam a utilização de veículos 

ou em pontos de posicionamento previamente designados em decorrência de sua reconhecida 

função preventiva, dada a visibilidade proporcionada pela viatura. A composição das equipes 

deve considerar o efetivo necessário e adequado à missão a ser desempenhada, visando 

prioritariamente salvaguardar a integridade física de seus componentes. 

 

8.3. Embarcado 

 

Empregado em corpos d’água (lagos, lagoas e represas), em cursos d’água (rios e 

canais navegáveis) e no mar, ao longo da região costeira. Tem a finalidade de prevenção e 

repressão aos atos que atentem contra o meio ambiente marinho e de águas interiores, bem 

como no apoio para fiscalização de ambientes terrestres com acesso pela água. É 

condicionante para a sua execução o emprego de embarcações adequadas e equipadas ao 

ambiente a ser navegado. A composição das equipes deve considerar o efetivo necessário e 
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adequado à missão a ser desempenhada, visando prioritariamente salvaguardar a integridade 

física de seus componentes; 

 

8.5. Programa de Rastreamento de Embarcações por Satélite (PREPS) 

 

Programa vinculado ao IBAMA e MPA que tem por finalidade o monitoramento, 

gestão pesqueira e controle das operações da frota pesqueira autorizadas pelo ministério.  
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9. ETAPAS PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Constituição dos Grupos de Trabalho (GT) 

 

Considerando as estruturas organizacionais das instituições envolvidas e a necessidade 

de definição dos canais adequados para fluxo de informações e realização do planejamento, 

execução, controle e análise de resultados obtidos, ficam definidos os seguintes níveis 

hierárquicos de atuação entre a Polícia Militar Ambiental (PAmb), a Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental (CFA) e a Fundação Florestal (FF). 

 

9.2. Supervisão Geral 

 

Comando do Policiamento Ambiental (CPAmb), Diretoria da CFA, Diretoria 

Executiva da FF. 

 

9.3. Grupo Gestor Executivo 

 

Coordenação Operacional do 3º Batalhão, Diretoria de Planejamento e Monitoramento 

da CFA e Diretoria Operacional Litoral Norte E Baixada Santista e Diretoria Operacional 

Litoral Sul da FF. 

 

9.4. Gerência Operacional 

 

Comandantes de Pelotão de Policiamento Ambiental, Diretores de Centros Regionais e 

Núcleos dos CTR/CFA e Gestores das UC. 
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Figura 5 – Organograma para Fluxo de Informações e Realização do Planejamento, Execução, Controle e 

Análise de Resultados. 

 

 

9.5. Estabelecimento de Reuniões Operacionais 

 

As reuniões entre os órgãos participantes constituem o principal fórum para o 

planejamento integrado das ações e avaliação de resultados, sendo divididas em dois níveis, 

um de gerência operacional e outro de coordenação regional: 

 

9.6.1. Reunião da Gerência Operacional 

 

- Periodicidade: devem ser realizadas, pelo menos, bimestralmente, nas 2ª terça-feira 

do mês escolhido, com a possibilidade de diminuir a frequência e/ou efetuá-las a qualquer 

tempo, por motivos extraordinários, atendendo ao princípio da oportunidade e ao comum 

entendimento; 
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- Participantes: Comandantes de Pelotão PAmb, Diretores e Técnicos dos CTRF e 

Gestores de UC de correspondência territorial, com possibilidade de outros pelotões afins e 

outros órgãos convidados, quando de interesse consensual; 

 

- Responsável pela Organização: Diretor do Respectivo CTRF/CFA; 

 

- Local de Realização: definido pelo responsável pela organização, buscando-se o 

consenso; 

 

- Registro dos Assuntos Tratados: para registrar a memória de cada reunião, deve ser 

elaborada ATA pelo responsável pela organização ou participante previamente escolhido, 

com arquivo digitalizado e material impresso concluído e assinado pelos participantes da 

reunião, disponibilizado aos participantes e encaminhado via correio eletrônico aos 

Comandantes de Companhia, Diretores de CTRF e Gerentes Regionais da FF, para remessa 

aos escalões superiores de cada instituição; 

 

- Pauta Mínima: 

 Ações de Fiscalização: planejamento conjunto das ações de fiscalização e das 

operações que envolvam a participação integrada das instituições, discriminando os apoios 

necessários, o foco a que se destinam as atividades a serem desempenhadas e os resultados 

esperados. Avaliação das ações acordadas na reunião anterior, bem como o registro daquelas 

que deixaram de ser cumpridas. Elaboração de relatórios estatísticos com indicadores de 

resultados das infrações, esforço e produtividade operacional; 

 

 Normatização: diálogo sobre os instrumentos legais e procedimentos 

administrativos como novos diplomas legais, GPO (Guia de Procedimento Operacional), GPA 

(Guia de procedimento Administrativo) etc.; 
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 Sistema de Monitoramento: diálogo sobre as ferramentas usadas no 

monitoramento ambiental, análise da eficiência dos indicadores de monitoramento, 

equipamentos usados nas equipes, dificuldades enfrentadas e possíveis soluções; 

 

 Formação Socioambiental: é o processo permanente, por meio do qual os 

indivíduos e as comunidades têm a oportunidade de vivenciar e conhecer os espaços 

culminando em ações pró-ativas para a conservação da biodiversidade, inseridas nestas áreas 

naturais protegidas, cujas atividades serão desenvolvidas na região, de forma conjunta, pelas 

organizações participantes do plano. 

 

9.6.2. Reunião da Coordenação Regional 

 

- Periodicidade: a periodicidade mínima é semestral e deve ocorrer na 2ª quinta-feira 

do mês subsequente ao semestre analisado, também, podendo ser efetuada a qualquer tempo, 

por motivos extraordinários, atendendo ao princípio da oportunidade e do consenso. Será 

realizada concomitantemente às reuniões do SIM, Sistema Integrado de Monitoramente das 

Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

- Participantes: Comandantes de Batalhão, Companhias e Pelotão PAmb, Diretores e 

Técnicos de CTRF, Gerentes Regionais e Gestores das UC de correspondência territorial, com 

participação de convidados de forma consensuada; 

- Responsável pela organização: CFA 

- Local de Realização: definido pelo responsável pela organização, buscando-se o 

consenso; 

- Registro dos Assuntos Tratados: para registrar a memória de cada reunião, deve ser 

elaborada ATA pelo responsável pela organização ou participante previamente escolhido, 

com arquivo digitalizado e material impresso concluído e assinado pelos participantes da 

reunião, disponibilizado aos participantes e encaminhado via correio eletrônico aos escalões 

superiores de cada instituição; 
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- Pauta Mínima:  

 Análise e avaliação de pós-ações de fiscalização, para verificação da eficácia do 

planejamento e execução operacional, buscando o contínuo aperfeiçoamento; 

 

 Planejamento conjunto de operações de maior envergadura, envolvendo os 

recursos humanos, discriminando os participantes, os apoios necessários, o foco a que se 

destina, as atividades a serem desempenhadas e os resultados esperados. 
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10.  PLANOS OPERACIONAIS DE FISCALIZAÇÃO DAS UC 

 

10.1. Setores 

 

Cada uma das 03 APA Marinhas deverá ter o seu respectivo Plano de Fiscalização 

Individualizado, devidamente setorizado e apontados os espaços territoriais marinhos, 

buscando extrapolar para as áreas adjacentes, se for o caso. Estas áreas serão prioritárias para 

fiscalização e descritas detalhadamente nas “Fichas das APA” (ANEXO 2 ). 

Para a concepção do planejamento, devem ser observadas as características das 

pressões sobre o meio ambiente, dos tipos e condição dos acessos, distâncias e logística das 

operações. 

Por sua vez, os setores deverão compreender a menor divisão territorial que permita o 

ordenamento das ações de fiscalização de rotina e a realização das operações. Assim, sua 

delimitação deve respeitar os limites adstritos às OPM empregadas no Policiamento 

Ambiental, além da situação geográfica e os limites territoriais de cada município. 

A definição dos setores das APA, dentro do possível, será integrada à jurisdição de 

atuação das Companhias e Pelotões da PAmb e CTRF, resultando num produto de uso 

comum das instituições envolvidas. 

Todos os setores devem ter pasta própria (individual) para arquivo das respectivas 

planilhas descritivas de setor, acompanhadas de cópias dos documentos de interesse, a 

exemplo dos relatórios de serviço, autos de infração, ofícios, imagens, reportagens, enfim, 

todos os documentos que permitam, a qualquer momento, resgatar o histórico da dinâmica de 

policiamento ambiental empregada e dos problemas socioambientais detectados. 

Os setores delineados deverão ser incluídos no banco de dados do Sistema Integrado 

de Monitoramento (SIM), destarte, as alterações e adequações dos setores só deverão ser 

realizadas de forma excepcional e devidamente motivadas, bem como, compartilhadas às 

organizações participantes do SIM. 

 

 



  31

10.2. Identificação dos Pontos Críticos 

 

A identificação das áreas de interesse de Segurança Ambiental subsidia o 

planejamento das ações de fiscalização rotineiras e a realização de operações, devendo ser 

preenchida a Planilha de Planejamento (ANEXO 3). 

Dessa forma, deve se considerar os diversos cenários de criticidade, estabelecidos e 

atualizados por ocasião das reuniões de gerência operacional e coordenação regional, com o 

registro nas atas dessas reuniões. 

As Áreas de Segurança Ambiental são aquelas situadas no interior de um determinado 

setor de policiamento ou abrangidas pelo conjunto de vários setores, que possuem 

características que as tornam focos potenciais de infrações ambientais, gerando riscos à 

biodiversidade da unidade. 

A identificação dessas áreas é dinâmica, podendo decorrer da análise de dados de 

origem estatística ou de outras fontes, tais como as informações colhidas junto à comunidade 

em geral, mídia, órgãos públicos e organizações não governamentais, além da própria 

contribuição dos integrantes da Polícia Militar Ambiental, CFA e Fundação Florestal. 
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11.  MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

O desenvolvimento do SIM resultou em mudanças significativas de paradigmas entre 

as organizações participantes, apoiado na gestão de conhecimento das informações 

socioambientais. 

Para o adequado planejamento, o processamento das informações é efetuado por meio 

de ferramentas gerenciais e tecnológicas, com interface no monitoramento georreferenciado, 

em diferentes escalas espaciais e temporais. 

O monitoramento sistemático de toda a área do projeto será feito com a utilização de 

ferramentas de geoprocessamento e programa de rastreamento de embarcações por satélite. 

Estas informações alimentarão banco de dados único de forma a facilitar a gerenciamento e 

planejamento das ações de fiscalização. 

A coordenação dessas informações será realizada em salas de situação, periodicamente 

analisadas e avaliadas pela Supervisão Regional, com o objetivo de aumentar a eficiência das 

ações de fiscalização.   

O estabelecimento de indicadores que mensurem a produtividade e eficácia 

operacional do Plano será definido em reuniões da Coordenação Regional e da Gerência 

Operacional. Para tanto, mensalmente, serão preenchidos os resultados das operações com os 

indicadores ambientais conforme ANEXO 4. 
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12.  PROGRAMAS DE SUPORTE 

 

Os programas de apoio deste Plano serão: 

 

12.1. Programa de Capacitação Continuada 

 

Objetiva treinar e capacitar os técnicos, policiais e gestores para atuarem na 

fiscalização. 

 

12.2. Programa Interação Socioambiental 

 

Objetiva estreitar o relacionamento com os órgãos ambientais que atuam 

regionalmente, no intuito de: 

- otimizar os recursos humanos e financeiros; 

- melhorar o tempo necessário para conter, prevenir ou corrigir as atividades 

degradadoras do meio ambiente; 

- aperfeiçoar estratégias de comunicação com a população. 
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13.  RESPONSABILIDADES  

 

13.1. Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 

 

- Colaborar tecnicamente com o Policiamento Ambiental e com a FF  nas questões 

relativas à aplicação dos AIA, a interpretação da legislação e elaboração de laudos técnicos; 

- Implantar e disponibilizar banco de dados georeferenciado;  

- Promover articulação institucional com órgãos públicos e demais setores, com o 

objetivo de otimizar as ações de fiscalização;   

- Auxiliar na identificação de áreas prioritárias para ações de fiscalização, por meio da 

avaliação dos dados gerados e demais informações. 

    

13.2. Polícia Militar Ambiental (PAmb.) 

 

- Efetuar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo relativo aos temas aqui 

tratados; 

- Proceder a autuações administrativas e adotar providências decorrentes quando do 

cometimento de infrações à legislação ambiental;  

- Auxiliar na identificação de áreas prioritárias para ações de fiscalização. 

 

13.3. Fundação Florestal (FF) 

 

- Alimentar o banco de dados com informações complementares (exemplo: perfil do 

degradador). 

- Acompanhar o desenrolar das ações junto a instâncias judiciais (PGE, MP, PJ); 

- Proceder a autuações administrativas e adotar providências decorrentes quando do 

cometimento de infrações à legislação ambiental;  
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- Auxiliar na identificação de áreas prioritárias para ações de fiscalização. 

 

13.4. Obrigações Comuns 

 

- Desenvolver estudos conjuntos visando ao aprimoramento da fiscalização ambiental; 

- O Projeto “BID II – Serra do Mar”, que engloba as regiões da Baixada Santista e 

Litoral Norte, tem como enfoque desfraldar uma nova abordagem de fiscalização dos recursos 

naturais, por meio da implantação de um “Sistema Integrado de Monitoramento e 

Fiscalização”, com o emprego de recursos tecnológicos e de inteligência adequando as novas 

circunstâncias, a fim de antever os problemas, posicionar de forma preventiva para cumprir 

missões institucionais dos órgão participantes e proporcionar à população sensação de bem-

estar.  


