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PORTARIA NORMATIVA FF/DE NO 267/2OL7

Dispõe sobre normas para ordenamento do acesso e o uso do atrativo

Aquário Natural por parte dos visitantes do Parque Estadua! Ilha Anchieta.

Considerando que o Parque Estadual Ilha Anchieta é uma Unidade de Conservação

do Grupo de Proteção Integral, consoante o que dispõe a Lei No. 9.9g5/2000 que

institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que tem como objetivo

básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, e o

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico;

Considerando a Lei Federal 9.638/81 que determina a política Nacional do Meio

Ambiente que considera a importância de conservação e proteção do patrimônio

natural;

Considerando a importância de conservação do patrimônio natural e cultural

existente nas unidades de conservação do Estado de São paulo;

Considerando a importância da responsabilidade na divulgar;" 
" operação sobre a

visitação no Parque Estadual Ilha Anchieta;
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condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, é proibida a prática de qualquer

ato de perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da

fauna, que venha afetar a vida animal em seu meio natural;

Considerando o artigo 29 da Lei Federal 9.605/98, que disciplina as penas

relacionadas aos Crimes contra a Fauna;

Considerando que o número máximo de visitantes no Parque Estadual da Ilha

Anchieta é 1O2O pessoas por dia visando o desenvolvimento do turismo sustentável

compatível com a preservação ambiental e cultural da referida Unidade de

Conservação, conforme estabelecido pela Portaria IF s/n de 22/12/2005;

Considerando que a atividade de visitação deve ser desenvolvida de forma a não

ocasionar sobrecargas, mantendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado,

conforme disposto no artigo L92 da Constituição do Estado de São Paulo e

instituído pelo artigo 225 da Constituição Federal;

Considerando a Resolução SMA no 59, de 27.08.2008, que regulamenta os

procedimentos administrativos de gestão e fiscalização do uso público nas

Unidades de Conservação de proteção integral;

Considerando a

período de alta

nesse atrativo;

visitação excessiva verificada no atrativo Aquário Natural durante o

temporada em 2016 e o prejuízo ocasionado para a fauna presente

Considerando os estudos de Kataoka (2004), Pedrini et al. (2007) e Petrobrás

e suas sugestões.
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