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 EXPEDIENTE 

O PEM do Parcel de Manuel Luís é administrado pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA), que tem por finalidade planejar e 

coordenar a execução das políticas relativas à promoção, organização, normatização, 

fiscalização e controle das ações relativas à exploração e preservação do meio ambiente e 

dos recursos naturais. 

     A estrutura da SEMA é composta pela administração superior, exercida pelo 

Secretário de Meio Ambiente, juntamente com o Conselho Estadual de Meio Ambiente do 

Maranhão (CONSEMA), a Câmara Estadual de Compensação Ambiental (CECA) e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão (CONERH). Além das unidades de 

assessoramento direto ao Secretário e de suporte operacional, o órgão possui três 

Secretarias-Adjuntas: Desenvolvimento Sustentável, Licenciamento e Recursos 

Ambientais. 

Por sua vez, as Secretarias-Adjuntas se subdividem em Superintendências. A 

Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, vinculada à Secretaria-Adjunta 

de Recursos Ambientais, é a responsável pelos processos de criação e administração de 

áreas protegidas no âmbito estadual, incluindo o PEM do Parcel de Manuel Luís. 
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 APRESENTAÇÃO 

A proteção dos oceanos foi negligenciada por muitos anos, até que um caminho de 

pesquisas e entendimentos construiu o consenso científico para que os ambientes 

marinhos fossem considerados prioritários dentro de todo o contexto de conservação da 

biodiversidade mundial. Sempre vistos como um dos últimos refúgios para assegurar a 

oferta de alimento para a humanidade, recentemente o mundo todo tem percebido que a 

capacidade de suporte dos Sistemas Costeiro-Marinhos está se exaurindo. 

As áreas marinhas protegidas (AMP) nunca foram tão necessárias para frear a 

degradação generalizada e o aumento das pressões sobre os ecossistemas costeiros, bem 

como a assimetria inerente à sucessão ecológica, em que os processos de recuperação são 

sempre mais lentos do que as mudanças de degradação (MARGALEF, 1997 apud MARCOS 

et al., 2021). São reservas, berçários de espécies e podem ajudar a recuperar os ambientes 

que já estão mais degradados. 

Muitas AMPs existentes, no entanto, não são implementadas de fato e só existem 

como “parques de papel”, onde a legislação não é aplicada, a vigilância necessária não está 

presente, os recursos de manejo estão faltando e os planos de manejo são inativos ou 

deficientes, ou não cumprem os regulamentos em vigor (MARCOS et al., 2021). Porém, 

isso não é um argumento para deixar de proteger áreas importantes que resguardam a 

biodiversidade marinha, uma vez que só a criação de uma unidade de conservação já 

impõe por si um conceito de restritividade para as pessoas. Além disso, a existência de 

dificuldades e a falta de efetividade demonstram a importância de levar em conta as 

barreiras e restrições desde o planejamento, buscando estabelecer metas realistas que 

possibilitem resultados tangíveis.  

De acordo com a Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC, BRASIL, 2000), o plano de manejo é o documento técnico no qual se 

estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

UC. 

Já a Lei Estadual nº 9.413/2011 (Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 

Natureza do Maranhão, MARANHÃO, 2011), completa a definição, incluindo que o plano 

de manejo deve ter fundamento nos objetivos gerais e no diagnóstico socioambiental da 

UC, e que deve trazer a definição de plano de gestão e programas temáticos. 
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Um plano de manejo serve como referência fundamental para as decisões de 

manejo e planejamento em uma UC. Descreve a missão da UC ao identificar o seu 

propósito, a sua significância, os seus recursos, os seus valores fundamentais e seus temas 

interpretativos. Também define seu zoneamento e normas, avalia as necessidades de 

planejamento e dados para a UC, além de identificar seus atos legais (ou regras 

específicas) e seus atos administrativos previamente existentes. Foram dois momentos 

importantes para a definição dos elementos deste plano: Oficina de Pesquisadores e a 

Oficina de Validação do Planejamento, cujas datas encontram-se elencadas no item 

“Histórico do Planejamento”. 

O presente plano de manejo foi elaborado sob a orientação da Instrução Normativa 

(IN) Gabin/ICMBIO 07/2017 e base no Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão 

de Planos de Manejo de Unidades de Conservação Federais, aprovado pela IN 

Gabin/ICMBIO 1163/2018 e que foi adotado pela SEMA para elaboração do presente 

plano de manejo.  

Espera-se que com este planejamento o PEM do Parcel de Manuel Luís tenha o seu 

futuro resguardado para o bem de todo o Sistema Marinho-Costeiro, do Maranhão e do 

Brasil. 

 

 

  

Geodia sp. (esponja) 
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 ELEMENTOS DO PLANO DE MANEJO 

Um plano de manejo na abordagem estratégica deve incluir os seguintes 

elementos:  

 declaração de propósito,  

 declarações de significância,  

 recursos e valores fundamentais,  

 subsídios para interpretação ambiental; 

 avaliação das necessidades de dados e planejamentos; 

 zoneamento; 

 normas gerais;  

 atos legais e administrativos. 

A figura a seguir mostra as relações dos vários elementos em um plano de manejo 

na abordagem estratégica. Embora os elementos estejam demonstrados como 

compartimentos separados, é importante perceber que o desenvolvimento de um plano 

de manejo é um processo integrado e todos os elementos estão interligados. 

 

Fonte: Extraído de ICMBIO (2018). 
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 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO  
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 FICHA TÉCNICA 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís  

Diploma legal de criação: Decreto Estadual nº 11.902, de 11/06/1991 (MARANHÃO, 1991) 

Órgão gestor: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA 

Categoria SNUC e SEUC: Proteção Integral 

IUCN: Categoria II 

Endereço da sede: Rua dos Búzios, Quadra 35, Lote 18, Calhau, São Luís – Maranhão – 
CEP: 65071-700. 

Telefone: (98) 3194-8900 | Ramais: 8964/8950 

E-mail: sguc.sbap@sema.ma.gov.br 

Tamanho: 45.237,9 ha 

Superfície/área: 45.100 ha 

Perímetro: 83,6 km 

Inserção da UC: Zona Econômica Exclusiva – ZEE brasileira, dentro da fronteira 
marítima do estado do Maranhão 

Coordenadas dos limites: Lat. 00°46’S e Long. 44°15’W; Lat. 00°46’S e Long. 44°21’W; 
Lat. 00°58’S e Long. 44°21’W; Lat. 00°58’S e Long. 44°09’W e Lat. 00°50’S e Long. 44°09’W.  

Unidades da Federação que abrange: Maranhão 

Bioma e ecossistemas: Marinho-Costeiro / Sistema de Recifes do Amazonas 
(FRANCINI-FILHO et al., 2018) mas ainda representam os recifes rasos mais ao norte da 
Província do Brasil. 

Conselho Consultivo: Portaria que institui o Conselho Consultivo do Mosaico e a sua 
composição (Portaria SEMA nº 0188, de 7 de dezembro de 2020) 

Atividades desenvolvidas pela gestão da UC: implantação do Conselho Consultivo; 
elaboração/implementação do Plano de Manejo; gerenciamento de autorizações 
(pesquisa e visitação). 

 

  
Ambientes 

recifais do 

PEM do 

Parcel de 

Manuel 

Luís 

mailto:sguc.sbap@sema.ma.gov.br
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 CARACTERIZAÇÃO DO PEM DO PARCEL DE MANUEL LUÍS 

Abaixo são apresentados dados de forma resumida sobre a Unidade de 

Conservação e seu entorno, o diagnóstico na íntegra pode ser acessado pelo link no sítio 

eletrônico da SEMA: https://www.sema.ma.gov.br. 

Com área de 45.237,9 ha, o PEM do Parcel de Manuel Luís foi criado pelo Decreto 

Estadual nº 11.902 de 11 de junho 1991 (MARANHÃO, 1991), que deixou considerado:  

que os recifes de corais constituem bancos 

genéticos marinhos de primordial 

importância biológica, científica e 

econômica; que o Parcel Maranhense de 

Manuel Luís configura o maior banco de 

corais da América do Sul, constituindo a 

mais relevante matriz de espécies 

marinhas; e a necessidade de preservação 

desse patrimônio dos graves impactos 

ambientais provocados por poluição de 

hidrocarbonetos e pesca predatória. 

 

Mergulhar no parque é encarar 

uma explosão de biodiversidade tropical, com espécies endêmicas em vários grupos 

taxonômicos, espécies ameaçadas de extinção e um ambiente recifal mais exuberante da 

América do Sul. Adicionada à exuberância dos ecossistemas é pareada uma importância 

cultural e histórica de alta relevância, sendo considerado um dos grandes cemitérios de 

embarcações do mundo, com inúmeras questões ainda por serem descobertas.  Tais 

características conferiram à UC o título de Sítio Ramsar, como uma área úmida de 

importância internacional, juntamente com os Parques Estaduais Marinhos do Banco do 

Álvaro e Banco do Tarol, que fortalecem suas proteções ao receber atenção especial, 

prioridade nas políticas governamentais e reconhecimento público, nacional e 

internacional. Estas duas unidades de conservação juntamente com o PEM do Parcel de 

Manuel Luís fazem parte do Mosaico dos Recifes Maranhenses instituído pela Portaria nº 

0188 de 07 de dezembro de 2020 (MARANHÃO, 2021, Mapa das UCs abaixo).   

Holacanthus ciliares (peixe-anjo). 
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Os ambientes recifais 

tropicais estão entre os 

ecossistemas mais diversos do 

planeta. Eles são reconheci-

damente importantes por consti-

tuírem bancos genéticos 

marinhos de relevância biológica-

econômica e científica.  

Os Recifes coralíneos 

também fornecem outros serviços 

ecossistêmicos, como a provisão de 

alimentos, manutenção de habitats, berçário natural, produção de carbonato, reciclagem 

de nutrientes, proteção à linha de costa e oportunidades para turismo e recreação 

(DONEY et al., 2009; SOARES et al., 2021).  

O recente estudo realizado por FRANCINI-FILHO et al. (2018) mapeou o fundo 

oceânico da região Amazônica e identificou uma maior complexidade e diversidade de 

habitats. Esses autores caracterizaram o Grande Sistema Recifal Amazônico (Veja mapa 

acima), como uma região que cobre potencialmente uma área de ∼56.000 km2, com a 

presença de recifes tipicamente mesofóticos (70 a 220 m de profundidade), formados por 

fundos rígidos complexos, criados por organismos vivos, em forma de plataforma e 

paredes recifais, bancos de rodolitos e fundos com esponjas. No entanto, é importante 

destacar que o PEM do Parcel do 

Manuel Luís está situado dentro dos 

limites da área potencial desse novo 

sistema, porém, as estruturas 

recifais do PEM do Parcel de Manuel 

Luís ocorrem numa profundidade de 

aproximadamente 30 m, sendo 

ainda considerada como o limite 

norte de ocorrência dos recifes rasos 

no Brasil (CASTRO, 2000; LEÃO et 

al., 2016). 

Ambientes recifais do PEM do Parcel de Manuel Luís 

Ambientes recifais do PEM do Parcel de Manuel Luís. 
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História geológica e geomorfologia 

O PEM do Parcel de Manuel Luís, geologicamente, encontra-se localizado na Bacia 

do Pará-Maranhão. Esta é uma bacia exclusivamente marítima, situando-se na margem 

equatorial brasileira. Limita-se a sudeste, com a Bacia de Barreirinhas e noroeste, com a 

Bacia da Foz do Amazonas.  

SOARES et al. (2011) 

caracterizou a Bacia do Pará-

Maranhão como estando em uma 

situação oblíqua na margem 

equatorial, com direção NO-SE. Ou 

seja, neste trecho, a separação 

continental se assemelha a uma bacia 

de margem passiva. Esta separação se 

iniciou através de dois eventos de 

rifteamento no Aptiano e Albiano. 

Entre esses eventos, que são 

caracterizados por depocentros nítidos e camadas de crescimento, uma sequência 

homogênea com refletores plano-paralelos foi depositada, sendo relacionada à Formação 

Codó. Dessa forma, por conta de suas características, esta sequência indica que ocorreu 

uma interrupção no processo de rifteamento, cessando o processo de subsidência 

mecânica, sendo depositada em uma bacia do tipo intra-placa. Esta bacia foi rapidamente 

preenchida por espessa seção sedimentar essencialmente terrígena flúvio-deltaica. Em 

sequência, esta foi gradualmente invadida pela água do mar, possivelmente proveniente 

do Atlântico Norte, possibilitando, durante o Albiano, o afogamento da área e a instalação 

de espessa plataforma carbonática. Já a fase Drift tem início no final do Neoalbiano até o 

recente. 

O preenchimento desta bacia é formado por duas sequências estratigráficas: de 

rifte, representada pelo Grupo Canárias, e de margem passiva, compostas pelos grupos 

Caju e Grupo Humberto de Campos (BRANDÃO; FEIJÓ, 1994). 

Pináculos do naufrágio Ana Cristina visto de cima. 
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O PEM do Parcel Manuel Luís tem como base um afloramento de diabásio 

correspondentes a uma falha normal de origem tectônica da Plataforma Continental 

Maranhense. A abertura do Oceano Atlântico Central e Equatorial durante o Eocretáceo 

está registrada na Plataforma Continental por falhas normais e surgimentos de diques de 

diabásio e bacias do tipo rift. O PEM do Parcel Manuel Luís encontra-se sobre uma falha 

normal, também chamada de falha distensiva, onde o bloco se desloca abaixo do plano da 

falha. Nestas falhas surgem os diques de diabásio, que são rochas ígneas intrusivas. Neste 

local de falha são depositados sedimentos de origem terrígenas e carbonáticas.   

Na análise dos sedimentos coletados durante os trabalhos do plano de manejo 

houve uma predominância na área do parcel da granulometria de areias médias a grossa. 

A areia encontrada no fundo oceânico do PEM é classificada como areia bio-clástica. O 

percentual de carbonato na área de estudo é de aproximadamente de 11 a 20%, 

proveniente do recife PEM do Parcel e Manuel Luís e do Domínio Carbonático da 

Plataforma Continental. 

As feições geomorfológicas são definidas pelos processos erosivos e deposicionais 

derivados da hidrodinâmica local. No caso do PEM do Parcel de Manuel Luís, é produto da 

atividade biológica realizadas por algas calcárias e corais que se estabeleceram no local. 

Esse produto é uma morfologia irregular única, composta por série de colunas calcárias 

(pináculos) de até 23 m de altura e aproximadamente 5 m de diâmetro na porção central 

(formação principal) e grupo de pináculos isolados no entorno.  

Além disso, apresenta grandes planícies arenosas bioclásticas em meio a formação 

principal e em suas cercanias. Nesta região, há presença de pináculos que emergem até 

1,2 m na maré baixa de sizígia. Este mapa também mostra expansão dos pináculos para 

fora da área delimitada pela Marinha do Brasil (Traçado preto no mapa a seguir).  
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Oceanografia física 

A precipitação tem caráter sazonal bem definido, de modo a ocorrer uma estação 

mais chuvosa (janeiro a junho) e menos chuvosa (julho a dezembro), padrão 

característico da região amazônica. Esse caráter sazonal na precipitação é acompanhado 

pela variabilidade nas descargas fluviais, que são as principais fontes de água doce e 

sedimento para a Plataforma Continental Amazônica (PCA). Além do mais, influenciam na 

composição e distribuição das massas d’água na plataforma continental (NITTROUER; 

DEMASTER, 1996; MOLLERI et al., 2006). 

Acompanhando a estação mais chuvosa, de janeiro a março predominam os ventos 

de nordeste, predominam também as ondas com direção norte e nordeste neste mesmo 

período.  De abril a junho inicia-se a transição para leste, entretanto a predominância 

ainda é de ventos de nordeste. De julho a setembro há prevalência de ventos de leste e 

leste-sudeste e de domínio de ondas de leste. No período de outubro a dezembro ocorre 

o domínio de vento de leste e de ondas com prevalência para nordeste. A velocidade média 

do vento apresentado pelo modelo foi de 8 m/s para o primeiro trimestre (inverno 

amazônico) e 10 m/s para o período de julho a setembro (verão amazônico). Ainda sobre 

as ondas, as alturas significativas foram maiores de outubro a março, quando podem 

alcançar até 2,5 m na região oceânica e quase 2 m na plataforma continental (PC). De abril 

a setembro as alturas significativas são menores, atingindo altura de 1,5 m no mar aberto 

e menos de 1 m na PC (TETRA 

TECH, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

As correntes observadas 

apresentaram caráter bidire-

cional, com direções predo-

minatemente de norte-nordeste e 

sudeste. No sul da UC foram 

detectadas velocidades médias de 

até 0,8 m/s na enchente  e 0,6 m/s 

na vazante (período de sizígia). 

Para o período de quadratura a 

velocidade média atingiu  no 

máximo 0,45 m/s na enchente e 

A B 

C 
A B 

C 

A e B) Sul do PEM do Parcel de Manuel Luís; A) Sizígia;  

B) Quadratura; C) Norte do PEM do Parcel de Manuel Luís. 
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0,35 m/s na vazante. Ao norte do PEM do Parcel de Manuel Luís as correntes na 

quadratura alcançaram velocidades de até 0,7 m/s na enchente e 0,4 m/s na vazante.  

As correntes associadas ao estágio de maré enchente, bem como ao período de 

sizígia possuem maior intensidade. Nos histogramas direcionais nota-se que além da 

direção prevalente, há uma dispersão NNE-L durante a vazante e SSO-OSO na enchente. 

Essas direções de menor escala sugerem que processos sinóticos, como alterações no 

campo do vento, podem modificar a circulação residual de correntes. 

A hidrodinâmica do PEM do Parcel de Manuel Luís está relacionada principalmente 

as oscilações semidiurnas da maré combinada com a ação dos ventos. Por isso, possui 

correntes bidirecionais com domínio das componentes para oeste e em direção a costa. O 

que gera transporte resultante para SW. Nas regiões com pináculos há diminuição da 

corrente com a profundidade devido o atrito com a morfologia, principalmente na porção 

central do PEM do Parcel de Manuel Luís, favorecendo  a prática de mergulhos, 

especialmente na vazante. 

A face leste do PEM do Parcel de Manuel Luís é a região mais exposta a ação das 

ondas e correntes, bem como de qualquer elemento lançando a oeste do PEM do Parcel 

de Manuel Luís (limitado pela isóbata de 100 m).  

No que se refere a temperatura e salinidade, está inserido em um setor da PCM que 

não sofre grandes alterações nesses parâmetros ao longo das estações climáticas. Nessa 

área, geralmente, as oscilações anuais não ultrapassam 1,5°C de temperatura e 2,5 g/kg 

de salinidade. Essa baixa variabilidade está associada à sua posição na faixa equatorial da 

terra, que lhe permite incidência de radiação solar pouco variável durante o ano todo. Sua 

posição na plataforma continental maranhense também implica em baixa influência 

oriunda do continente, sendo composto por águas predominantemente marinhas. 

Além disso, está sob forte hidrodinâmica resultado da ação combinada da corrente 

norte do Brasil, ventos alísios, ondas e oscilações e correntes de maré aliada a baixa 

profundidade local, o que gera grande mistura vertical na coluna d’água caracterizando a 

região do PEM do Parcel de Manuel Luís como um ambiente bem misturado. 

O caráter sazonal do clima da região, fator modelador das descargas fluviais, 

influenciam na composição e distribuição das massas d’água na plataforma continental.   
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Arqueologia Subaquática 

Consultou-se o CNSA-IPHAN em busca de sítios arqueológicos que tivessem sido 

registrados no PEM do Parcel de Manuel Luís (IPHAN, s/d). Não havendo qualquer 

registro na referida plataforma a respeito dos naufrágios passou-se então a busca por 

dados disponíveis em sítios eletrônicos de mergulho e de naufrágios (BRASIL, s/d; 

NAUFRÁGIOS DO BRASIL, s/d; WRECKSITE, s/d). Uma parte bastante significativa do 

trabalho realizado – e que acaba por não gerar dados secundários, pois seu resultado é 

uma negativa da existência de certos naufrágios – envolveu eliminar afundamentos da 

lista ou por não terem ocorrido no PEM ou por não haver informações complementares 

que comprovassem que as embarcações realmente haviam soçobrado. Após essa exclusão 

de soçobros, as informações positivas foram depuradas e elaboradas a partir de sítios 

eletrônicos de navegação (THE SHIPS LIST, 

s/d), construção naval (SCOTTISH BUILT 

SHIPS, s/d), bibliotecas e arquivos 

virtuais, tais como a Hemeroteca Nacional 

Digital (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL, s/d), ou o Arquivo Histórico 

Ultramarino. Às informações dos sítios 

eletrônicos de mergulho foram 

acrescentados dados de cartas náuticas, 

bem como informações presentes em bibliografia sobre a história do Maranhão.  

Somou-se aos resultados a lancha Aldenora, indicada em levantamento executado 

pela DPHDM, como naufragada no PEM do 

Parcel de Manuel Luís em 1937, mas que na 

verdade afundou no porto de São Luís, bem 

mais perto da costa (DIÁRIO OFICIAL, 

1939). 

Uma das tarefas mais importante 

deste levantamento foi eliminar dados 

duvidosos sobre naufrágios. Assim, só 

foram considerados para o rol de 

afundamentos a serem potencialmente 

Navio Ana Cristina 

Navio West Point. 
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investigados in loco aqueles cujas 

informações fossem sólidas o bastante, os 

quais encontram-se dispostos na lista a 

seguir: 

 Venus (1814) 

 Resolução (1818) 

 Jeune Amiral (1885)  

 Salinas [antigo Basil; originalmente Mirfield] 

(1904)  

 Uberaba [originalmente Henny Woermann] 

(1921)  

 West Point [antigo Elmpark, originalmente War Coleus] (1946)  

 Altamar [antigo Chiron, originalmente LST-1133] (1960)  

 Ilha Grande [antigo Santa Cecília, originalmente Silver Star Park] (1962) 

 Ana Cristina (1984)  

 Fragata Portuguesa (c.1820)  

 Sítio Arqueológico (desconhecida)  

 Marcação CN 1 (casco soçobrado antes de 1969, data do levantamento efetuado para a Carta Náutica 

21500); 

 Marcação CN 2 (casco soçobrado antes de 1969, data do levantamento efetuado para a Carta Náutica 

21500). 

De todos esses naufrágios listados, Jeune Amiral, Salinas (NAUFRÁGIO, 1904), 

Uberaba, West Point, Altamar e Ilha Grande (NAUFRÁGIOS DO BRASIL, s/d; WRECKSITE, 

s/d) eram aqueles que tinham maiores probabilidades de serem localizados, 

georreferenciados, dimensionados e positivamente identificados, tendo em vista suas 

grandes e conhecidas dimensões, bem como o tipo de motorização e as cargas 

transportadas.   

Os naufrágios marcados em carta náutica muito provavelmente corresponderiam 

a algum desses bens soçobrados elencados acima. Também vale ressaltar que o West Point 

poderia corresponder a um naufrágio popularmente conhecido como Naufrágio do Cobre 

(ACQUAMAR, 2009), tendo em vista que ele transportaria: “Material bélico – 

Principalmente peças de bronze para revestimento interno de canhões e peças para 

motores” (BRASIL, s/d), carga essa não confirmada por outras fontes. Em razão disso, o 

Naufrágio do Cobre foi retirado da lista, evitando registros duplicados. 

O denominado Sítio Arqueológico, porção de 40 mil m² de fundo marinho onde se 

reportou a existência de grande quantidade de vestígios dispersos de seis embarcações 

Navio Altamar e Ilha Grande. 
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que se chocaram com o Parcel, não está listado no CNSA-IPHAN. Acredita-se que ele seja 

simplesmente o conjunto de destroços desagregados dos naufrágios principais, tais como 

o Ilha Grande e Altamar, severamente afetados por resgate de peças. 

Já as embarcações Venus (SOCIETY, 1815; BLUNT, 1833; ROUSSIN, 1845) e 

Resolução (OFÍCIO DO DESEMBARGADOR […], 1818), levando em conta serem bem mais 

antigas que as outras e terem sido construídas em madeira e com propulsão a vela, 

dificilmente seriam localizadas em uma pesquisa curta e isolada, necessitando de 

verdadeiros programas de pesquisa para a sua localização, estudo e preservação. E 

levando em consideração que uma fragata é uma embarcação de guerra, mas que 

nenhuma embarcação desse tipo, pertencente à marinha portuguesa teria afundado no 

PEM do Parcel de Manuel Luís, aventa-se a hipótese da tal Fragata Portuguesa ser, em 

realidade, o brigue Resolução. Mas, como se destaca, essa é apenas uma especulação – não 

sem algum fundamento – a qual não merece ser investigada, pelo momento, em função da 

situação jurídica do bem. 

O cargueiro Ana Cristina, tendo em vista que é um naufrágio de um navio de 

construção recente (1978) e de afundamento também recente (1984), foi abordado pela 

pesquisa, mas sem a 

pretensão de ser 

registrado como sítio 

arqueológico. 

As informações 

sobre o naufrágio do 

Ana Cristina e os 

outros sítios 

arqueológicos que 

foram estudados in 

loco para a elaboração 

do presente plano de 

manejo encontram-se no 

mapa abaixo.  

 

Estudos de arqueologia subaquática para o plano de manejo  
do PEM do Parcel de Manuel Luís. 
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Meio Biótico 

Recifes coralíneos e organismos bentônicos 

Os ambientes bentônicos avaliados no PEM do 

Parcel de Manuel Luís podem ser divididos em três 

formações principais, como mostrou a análise de 

escalonamento multidimensional não métrico 

(NMDS). Um grupo se diferenciou pela cobertura 

bentônica encontrada nos substratos artificiais, 

(naufrágios), com destaque para a categoria TURF, 

uma matriz de algas epilíticas. Outro grupo foi formado 

pelos pináculos (CORDEIRO et al., 2020), 

provavelmente de base rochosa, que podem ser muito 

altos, alguns chegando muito próximo a superfície, 

diferenciados pela presença do zoantídeo “baba-de-

boi” Palythoa cirbaeorum observado recobrindo o topo 

dos pináculos. E o último grupo diferenciado foi o dos 

“morros” recifais (chamado por CORDEIRO et al. 2020 de patchy reefs), alguns de formato 

arredondado, outros mais pontudos, mas todos provavelmente de origem biogênica. Os 

morros recifais apresentaram maior biodiversidade, com destaque para o percentual de 

cobertura de esponjas, ascídias, algas folhosas e algas calcárias articuladas, além de serem 

os locais com maior diversidade de corais pétreos e onde observamos a maior abundância 

do coral de fogo, endêmico do PEM do Parcel de Manuel Luís, a Millepora laboreli.  

 

 

 

 

Millepora laboreli 

A) alga corticada (Caulerpa racemosa) 
B) alga calcária incrustante NID 
C) colônias de coral (Siderastrea 
stellata) em matriz de alga corticada 
(Caulerpa racemosa) 
D) mix de alga calcária articulada 
(Halimeda opuntia), alga corticada 
(Caulerpa racemosa) e alga calcária 
incrustante NID  
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Organismos nectônicos 

 

Durante as expedições de 

campo do plano de manejo 

realizadas no primeiro 

semestre do ano, em todos os 

pontos amostrais propostos 

foram lançados equipamentos 

submersos de captura de 

imagem, para a realização de 

censos visuais através de 

vídeos e fotos, visando a 

confecção de lista de espécies 

ocorrentes na UC.  

Percentual de cobertura dos principais grupos bentônicos avaliados nos diferentes locais do PEM do Parcel de Manuel Luís. 

A) Dentão Lutjanus jocu, B) Cirurgião-azul Acanthurus coeruleus,  
C) Bodião-azul Scaru trispinosus, D) Bodião-verde Sparisoma 
amplum, E) Paru Pomacanthus paru, e F) Xaréu Caranx latus. 
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No total foram observadas 68 

espécies nectônicas, sendo 64 

de peixes (actinopterígeos), e 4 

de tubarões e raias 

(elasmobrânquios), sendo as 

famílias de peixes com maior 

número de espécies Labridae 

(23,5%), Pomacentridae (8,8%) 

e Epinephelidae (7,3%).  

Nos censos visuais foram 

observadas 22 espécies de peixes, pertencentes a 12 famílias, sendo a espécie Lutjanus 

jocu a mais abundante,  

Em termos tróficos foram registrados quatro grupos distintos, sendo eles os 

herbívoros, comedores de invertebrados móveis, comedores de invertebrados sésseis, 

macrocarnívoros. A tabela abaixo relata informações sobre os grupos tróficos 

identificados. 

 

Grupo trófico Qtde indivíduos Qtde espécies 

macrocarnívoros 184 8 

herbívoros 52 6 

comedores de invertebrados móveis 17 6 

comedores de invertebrados sésseis 19 2 

 

 

 

A) Dentão Lutjanus jocu, B) Xira Haemulon aurolineatum,  
C) Budião Sparisoma radians, D) Guaiuba Ocyurus chrysurus,  
E) e F) Tubarão dos recifes Carcharhinus perezii. 
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Organismos planctônicos 

Os organismos fitoplanctônicos ocorreram em alta riqueza e diversidade na 

maioria dos pontos de amostragem, com densidades médias por estação de 24E104 

indivíduos por m3 para o fitoplâncton de tamanho entre 5 e 20 µm, 1050 indivíduos por 

m3 para o fitoplâncton > 20 µm. As grandes densidades de nanoplâncton observadas são 

características de sistemas saudáveis onde a produtividade primária planctônica é 

diversa e alça microbiana é ativa (ver correspondência em HAGSTRÖM et al., 1988; 

FERRIER-PAGÈS; GATTUSO, 1997). 

Em geral, foi observada pouca variação na densidade, riqueza, diversidade e 

equitabilidade no fitoplâncton dentre os dias e pontos amostrados no PEM do Parcel de 

Manuel Luís. As comparações estatísticas mostraram que a amostragem a oeste do ponto 

centro do PEM e a amostragem a leste apresentaram valores discrepantes dos demais 

para o nanoplâncton e o microplâncton respectivamente. Esta mesma tendência de 

variação foi observada na composição das assembléias, que no oeste apresentou maior 

contribuição das microalgas verdes da classe Pyramimonadophyceae e a leste de 

cyanobactérias Trichodesmium thiebautii. Duas condições que explicam uma 

concentração dessas cianobactérias a leste são a maior profundidade e distância dos 

recifes, fatores que poderiam favorecer a entrada de nutrientes, a quebra de frentes 

termohalinas e, portanto, aumentar a ocorrência de florações.  

A comunidade de fitoplâncton encontrada é característica de ambientes tropicais 

mais oligotróficos, com alta riqueza e densidades variadas entre os muitos taxa (VILICI et 

al., 1989; VENRICK, 1990). Vale destacar que o padrão típico de áreas de plataforma 

continental mais distantes da linha de costa e sem grandes formações geológicas é de 

maior homogeneidade das comunidades fitoplanctônicas, onde as condições pelagiais 

(Zona Pelágica) costumam apresentar variação espacial mais significativas apenas na 

meso (10 a 1000 km) e grande (> 1000 km) escala, com diferenças locais (> 10 km) menos 

evidentes. 
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A comunidade zooplanctônica observada durante a expedição mostrou pouca 

variabilidade entre os pontos e dias de amostragem, com densidades médias regionais 

por estação de 1772 ind/m3 para o holoplâncton e 1963 ind/m3 para o meroplâncton. Os 

dados de zooplâncton parecem corroborar a alta riqueza e diversidade no sistema pelagial 

da bacia Pará-Maranhão quando comparada às áreas próximas da Foz do Amazonas, por 

exemplo (DIAS et al., 2020). A alta densidade de meroplâncton surpreende, pois a 

quantidade de larvas e ovos no plâncton não costuma ser maior que do holoplâncton em 

áreas distantes da costa, com exceção de períodos reprodutivos. Grandes agregações 

larvais são comuns em locais de grande influência do sistema bentônico, como é o 

próximo a recifes.  

Foram observadas em média 9 classes de habitat pelágicos marinhos na 

mesorregião do litoral do MA, incluindo na área do PEM do Parcel de Manuel Luís. Estes 

habitats tropicais (Classe 15) variam de condições oligotróficas (Classes 3, 5 e 17) e 

eutróficas (Classe 27), e até eventos de ressurgência tropical. Existe uma aparente 

variação sazonal, com destaque para os períodos de outono onde aumenta a ocorrência 

de água costeira quente com aporte de água doce (Classe 21). A menor presença de 

paisagens pelágicas eutróficas é um dado interessante, pois mostra que apesar do PEM do 

Parcel de Manuel Luís estar localizado em uma região equatorial e próximo de grandes 

sistemas fluviais, as florações parecem não permanecer por longos períodos. Outro dado 

que chama a atenção é a relativa constância anual na frequência de ocorrência das 

diferentes classes de paisagens marinhas nesta região. Apesar da intensificação do 

aquecimento global e alteração de diversas condições oceanográficas ao redor do globo, 

parece que isto ainda não causou a mudança dos habitats pelágicos nesta região, ou não é 

possível observá-la nesta escala de abordagem. 
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Aves marinhas 

Nesse ambiente oceânico, a busca por alimentos exercida por predadores depende 

da probabilidade de encontro de presas, bem como da abundância, disponibilidade e 

distribuição dos itens alimentares relativamente escassos e frequentemente distribuídos 

desigualmente nos oceanos tropicais, que podem ser limitados por seu afastamento de 

um abrigo ou fonte, por seu grau de conexão a outros locais ou por fatores abióticos 

(JAQUEMET et al., 2008; NAVARRO; GONZÁLEZ-SOLÍS, 2009; STANILAND; TRATHAN; 

MARTIN, 2006). Nesse cenário, a sua localização especial e sua paisagem marinha singular 

tornam o PEM do Parcel de Manuel Luís um importante trampolim não só para a biota 

entre as províncias da biologia marinha do Brasil e do Caribe, mas também se apresenta 

como potencial área de alimentação para aves em rota migratória entre os hemisférios 

norte e sul, já que se encontra próximo a Cururupu e outros locais onde foram registradas 

aves marinhas em migração (CARLOS; FEDRIZZI, 2013; CORDEIRO et al., 2020; NISBET et 

al., 2011; RODRIGUES, 2007). O nível de conservação é tal que o Parque pôde ser 

considerado um modelo de como seriam as paisagens oceânicas com uma menor 

interferência antrópica e como um berçário de vida marinha (CORDEIRO et al., 2020; 

MOTTA et al., 2009). 

Para a composição de uma lista preliminar de aves marinhas do PEM do Parcel de 

Manuel Luís foram consideradas espécies com reprodução em ilhas rochosas brasileiras 

no Nordeste com potencial de forrageamento de longa distância e também aves 

migratórias marinhas que passam seu período de invernagem no litoral do Maranhão ou 

que durante o período migratório sua rota possa coincidir com a localização do PEM do 

Parcel de Manuel Luís. Ademais, foram consideradas aves com distribuição ampla. Neste 

plano, foram desconsideradas aves marinhas que habitam e migram apenas regiões 

circumpolares antárticas e de distribuição austral mais restrita, sem registros para o 

norte/nordeste brasileiro. As áreas de vida analisadas estão presentes na literatura 

pertinente (BILLERMAN, 2020; HARRISON, 1983; SICK, 1997; SIGRIST et al., 2009). 
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As espécies com maior possibilidade de uso do PEM do Parcel de Manuel Luís pela 

sua inclusão na área de vida foram: Família Phaethontidae: Phaethon lepturus (rabo-de-

palha-de-bico-laranja), P. aethereus (Rabo-de-palha-de-bico-vermelho); Família 

Procellariidae: Calonectris borealis (Bobo-grande), Puffinus gravis (bobo-grande-de-

sobre-branco), Puffinus griseus (bobo-escuro); Família Stercorariidae: Stercorarius 

longicaudus (mandrião-de-cauda-comprida), Stercorarius maccormicki (mandrião-

do-sul), Stercorarius parasiticus (mandrião-parasítico), Stercorarius skua (Great skua); 

Família Sternidae: Anous stolidus (trinta-réis-escuro), Sterna hirundo (trinta-réis-boreal); 

Família Fregatidae: Fregata 

magnificens (tesourão); 

Família Sulidae: Sula 

dactylatra (Atobá-grande), 

S. leucogaster (atobá-

pardo), Sula sula (atobá-de-

pé-vermelho); Família 

Hydrobatidae: Oceanites 

oceanicus (Alma-de-

mestre), Oceanodroma 

leucorhoa (Painho-de-

cauda-furcada). Puffinus 

puffinus (bobo-pequeno) foi registrada durante a expedição de diagnóstico in loco. 

E aquelas espécies com menor probabilidade de visita, porém que não se descarta 

a possibilidade: Família Diomedeidae: Thalassarche chlororhynchos (albatroz-de-nariz-

amarelo); Família Hydrobatidae: Oceanodroma castro (Painho-da-ilha-da-madeira), 

Oceanodroma leucorhoa (Painho-de-cauda-furcada); Família Phaethontidae: Procellaria 

conspicillata (Pardela-de-óculos), Pterodroma hasitata (Diablotim). 

É preciso ressaltar que um levantamento local específico pode suprir as 

necessidades de aquisição de dados primários. 

 

 

 

 

  

Registro fotográfico da avifauna marinha utilizando o PEM do 
Parcel de Manuel Luís: Puffinus puffinus (bobo-pequeno) 
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Análise da biodiversidade do PEM do Parcel de Manuel Luís 

As formações de ambientes recifais encontram-se concentrados no ponto central 

do PEM do Parcel de Manuel Luís local onde as cotas batimétricas encontram-se em 

profundidades menores (Figura abaixo).  

 

Quando estes ambientes são relacionados com aspectos ambientais encontrados 

nos estudos relacionados com a elaboração do plano de manejo, é possível verificar uma 

forte relação com a média de riqueza de espécies com as formações de ambientes recifais. 

As algas calcárias são um dos organismos pioneiros no estabelecimento da comunidade, 

proporcionando substrato e os necessários atratores para o estabelecimento de outras 

macroalgas bem como o assentamento de larvas de invertebrados (FIGUEIREDO et al., 2007; 

GOLBUU; RICHMOND, 2007; SPOTORNO-OLIVEIRA et al., 2015 apud SISSINI, 2021). 

Predição da  

biodiversidade 

(IDW). 



Plano de Manejo do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís 

43 

 

Nas cotas batimétricas mais profundas ocorrem os bancos de rodolitos que são 

ambientes associados às formações recifais, estas cotas apresentaram uma parcela 

importante de riqueza média de espécies amostradas (Figura abaixo). Segundo Sissini 

(2021) é inquestionável a importância ecológica das algas calcárias e o seu papel nos recifes, 

os recifes biogênicos construídos por elas, com destaque para os bancos de rodolitos, 

constituem hábitat estruturalmente complexos que abrigam assembleias de diversos grupos 

de animais. Baseados na distribuição atualmente conhecida, foram estimados cerca de 

230.000 km2 de área potencial para ocorrência de rodolitos ao longo do litoral brasileiro 

(CARVALHO et al., 2020 apud SISSINI, 2021). Em uma escala espacial menor, rodolitos 

funcionam como bancos de sementes de recifes por abrigar estágios microscópicos e 

diferentes fases do ciclo de vida de algas e invertebrados, facilitando processos de sucessão 

ou recuperação destes ambientes (SISSINI, 2021). 

 

 

 

 

 

  

 

Predição da biodiversidade. Relação 

da Riqueza média das espécies 

amostradas com espécies 

formadoras de ambientes recifais.  
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Caracterização socioeconômica e cultural dos municípios de São Luís, Apicum-

Açu e Cururupu 

Destacam-se três municípios 

que possuem influência e que 

influenciam nas atividades do PEM 

do Parcel de Manuel Luís: a capital 

do estado, São Luís, Apicum-Açu e 

Cururupu. A respeito dessas duas 

últimas cidades, destacam-se modos 

de vida ainda bastante tradicionais e 

que sustentam uma economia que, 

apesar de não ser estritamente 

capitalista, encontra-se como parte do 

sistema econômico nacional como um todo (HARVEY, 2004; OLIVEIRA, F., 2003). 

Foram analisados os dados das entrevistas realizadas pela SEMA no ano de 2017 

nas seguintes comunidades da porção norte do arquipélago de Maiaú: Beiradão, Porto do 

Meio, Ilha de Lençóis, Mirinzal e Bate Vento (localização das comunidades no Mapa de 

Comunidades abaixo). Nestas comunidades a economia da pesca e a sua relação com o 

mar são evidentes. Fernand Braudel (1966) é a primeira pessoa a colocar o mar (no 

contexto de ambiente) como personagem principal de processos históricos. Mesmo muito 

distante de seu mar, podemos apreender de seu O Mediterrâneo a importância do próprio 

ambiente como um produtor da cultura e das condições geopolíticas que condicionam a 

história de quem habita nesses ambientes costeiros.  

Essas comunidades são formadas e vivem em condições que dependem do mar não 

apenas para a sua sobrevivência, mas também como elemento constitutivo de suas 

experiências como cultura, de certa forma marcadores sociais de diferença. 

Estaleiro tradicional na Ilha de Lençóis. 
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Nisso há uma relação intrínseca com a pesca e com as formações geográficas desse 

oceano, como é o caso do território do PEM do Parcel de Manuel Luís. Segundo lendas 

locais, descritas pelos moradores nas entrevistas realizadas em março de 2021, os 

primeiros brancos a aportarem na região da Ilha dos Lençóis, uma das que compõem o 

Arquipélago de Maiaú, foram vítimas de um naufrágio no final do século XVI e deixaram 

por ali vestígios em forma de joias. Segundo um dos entrevistados, esses navegantes 

procuravam pelo rei Dom Sebastião de Portugal (1554-1578?), que desaparecera após 

uma batalha no Marrocos. Além dessa história, o local conta com uma grande quantidade 

de outros naufrágios, marcando a navegação como um aspecto complicado para aqueles 

que não habitam o lugar. Por isso, a identidade dessas comunidades é bastante definida 

pela sua existência com relação a esse ambiente e com uma grande amálgama de lendas 

populares, que constituem, de certa forma, a história local segundo os locais, que se 

distancia, como afirma um dos entrevistados, da “história acadêmica”. Isso forma um 

sentido não de mitologia, mas de folclore, que resulta em uma diferenciação entre cada 

comunidade e as outras ao seu entorno (LÉVI-STRAUSS, 1987, 2008, 2013). 

A herança deixada pelos antepassados. 
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Beiradão 

Porto do Meio Ilha de Lençóis 

Bate Vento 
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Quando se trata da cultura desses povos que habitam o litoral brasileiro e 

produzem e reproduzem sua vida (BALBI, 2015; WILLIAMS, 2009) através da pesca 

tradicional, é crucial ressaltar os 

entraves que existem entre esses 

modos de vida e a modernidade. 

Ramalho e Melo (2015) explicam 

que um dos mais importantes 

aspectos da vida dessas 

comunidades é a sua luta pela 

manutenção do modo de vida 

sem, contudo, rejeitar a 

modernidade como um todo. Nas 

entrevistas, as contradições 

existentes nesse processo de 

transformação.  

Há o conflito entre os 

locais e os pescadores que vem de 

fora, há a redução da quantidade 

de peixes, visível a “olho nu”, 

segundo seus relatos; há, além 

disso, a história da tentativa de 

construção de uma fábrica de gelo 

na Ilha de Lençóis, que teria 

grande impacto positivo para a 

economia local, mas também traria 

grandes impactos sociais e 

ambientais. Os moradores do 

Arquipélago de Maiaú, em seu arquétipo de pescadores, profissão que engloba todos os 

membros das comunidades de uma forma ou de outra, encontram-se na tensão e 

produzem, através de seus atos, ações que contribuem para a manutenção de um status 

quo que contribui para a proteção do ambiente com o qual interagem.  

Diversas formas de pesca, apetrechos e embarcações 
registrados no arquipélago de Maiaú. 
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Com isso, observa-se uma quimera que constitui a cultura e a sociedade das 

comunidades que interagem diretamente com o PEM do Parcel de Manuel Luís. Por um 

lado, existe a sua relação complicada com a história pré-colonização branca, deixando 

apagados os vestígios dos primeiros povos que habitaram a região. Por outro, existe a sua 

relação íntima com o mar e seus recursos.  

Percepção das comunidades 

Durante as entrevistas realizadas em 2017 pela equipe da SEMA, quase a totalidade 

dos entrevistados citaram o desconhecimento sobre o que é uma Unidade de Conservação 

e sobre o que é Parque Estadual, porém, quando perguntados sobre se foram ou ouviram 

falar sobre o PEM do Parcel de Manuel Luís, a maior parte dos entrevistados já o conhecia.  

Quando questionados, contudo, sobre se sabiam da importância do Parcel e se 

acreditavam que o parque tem algum tipo de relação ou influência na vida da comunidade, 

a grande maioria, acima de 80%, respondeu que desconhecia. Os poucos que relataram 

saber da importância não souberam dizer qual seria ela. Outros citaram: refúgio, abrigo e 

reprodução de peixes, levar turistas para conhecer, beleza e “pouca importância”, sem 

citar qual seria. 

Quanto ao questionamento 

“Você faz ou já fez algum tipo de 

utilização do Parcel? Já foi na área 

ou conhece alguém que a utiliza?”, 

mais de 90% dos entrevistados 

citaram que nunca estiveram ou 

que conheceram alguém que foi; 

um dos entrevistados respondeu 

que os pescadores não chegam até 

o PEM por ser longe. Daqueles que 

responderam que já foram ou 

conheceram alguém, citam que foram para pescar e levar turista. Da mesma forma foram 

as respostas sobre: “Quais benefícios poderiam ser proporcionados pelo PEM do Manuel 

Luís à comunidade?”. A grande maioria dos entrevistados desconhecem esses benefícios 

e aqueles que responderam conhecer citaram: preservação dos peixes, pescados e corais; 

que poderia ser outra fonte de pesca, mas é distante; poderia trazer benefícios 

Moradora da comunidade de Porto do Meio. 
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financeiros; berçário para muitas espécies; na alimentação, pois muitos vão pescar lá; e 

produção. 

Grande parte dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar do “Parcel de Manuel 

Luís”, mas desconhecem que é uma unidade de conservação, o que leva ao uso direto dos 

recursos naturais dessa UC contrapondo a legislação vigente, na pesca, por exemplo. O 

turismo foi citado apenas uma vez e não houve a citação da atividade desenvolvida neste 

evento. 

Apesar de apresentar uma composição populacional, cultural e histórica bastante 

interessante e rica, a região do entorno do PEM do Parcel de Manuel Luís ainda se 

encontra nas franjas do sistema econômico brasileiro como um todo, beneficiando-se em 

parte disso, mas, principalmente, sofrendo com as mazelas de seu isolamento geográfico 

e social (HARVEY, 2004). A implementação do PEM do Parcel de Manuel Luís e os 

objetivos de construção de dinâmicas favoráveis ao emprego e ao desenvolvimento 

sustentável na região apresentam-se como boa saída para a integração saudável dos 

municípios aqui estudados – em especial suas comunidades mais pobres, como as do 

Arquipélago de Maiaú, aquelas que mais interagem com o ambiente marinho onde se 

encontra o PEM do Parcel de Manuel Luís.  

Entrevista na Ilha de Bate Vento. 
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Pressões e ameaças ao PEM do Parcel de Manuel Luís 

Os Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17 encontram-se na porção leste da Bacia do 

Pará-Maranhão, a aproximadamente 210 km ao norte de São Luís (MA) e a 128 km do 

ponto mais próximo da costa, sendo licenciados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) (Mapa abaixo - círculo azul). Como as correntes 

dominantes fluem para o norte, os impactos potenciais de derramamentos de óleo das 

atividades de extração podem ser menores em comparação com o risco potencial de 

derramamento de óleo de navios de transporte na produção e na rota da PEMPML 

(CORDEIRO et al., 2020).  

Espécies invasoras são susceptíveis de chegar ao PEMPML devido ao tráfego 

intenso e potenciais futuras plataformas de petróleo a serem estabelecidas próximos ao 

PEMPML (Mapa abaixo - círculo azul). Plataformas de petróleo são vetores notórios do 

coral sol Tubastraea tagusensis e T. coccinea no sudoeste Costa Atlântica (CAPEL et al., 

2019 apud CORDEIRO et al., 2020), concorrentes agressivos frequentemente deslocando 

espécies nativas (GUILHEM et al., 2020 apud CORDEIRO et al., 2020). Além disso, o peixe-

leão Pterois volitans, uma espécie invasora agressiva generalizada no Caribe deverá 

expandir seu alcance cruzando a barreira da Amazônia, sendo o PEMPML um dos 

primeiros locais potenciais a serem colonizados (FERREIRA et al., 2015a, b; LUIZ et al., 

2013 apud CORDEIRO et al., 2020). 

Os blocos de exploração de fosfato e calcário somam mais de 100.000 hectares de 

área de exploração. No mapa acima é possível notar duas autorizações de pesquisas sobre 

bancos de rodolitos muito próximos ao limite do PEM do Parcel de Manuel Luís (#2 e #3). 

Os blocos #3 tiveram processo de autorização de pesquisa negado no ano de 2017 

segundo dados do SIGMINE, já o bloco #2 tem solicitação recente em 2019, assim como 

os blocos #4, estes empreendimentos possuem solicitação de mesma empresa, que 

mesmo tendo autorização negada em 2017 voltou a solicitar nova autorização em mesmo 

local. Cabe salientar que estas solicitações para exploração se encontram sobre áreas de 

intensa biodiversidade conforme amostragem durante o diagnóstico in loco para este 

plano de manejo. 

Os efeitos diretos da mineração de rodolito incluem remoção de hábitat, mudanças 

na disponibilidade local de carbonato e aumento da turbidez da água, que pode afetar 

todos os taxa associados a este hábitat e áreas adjacentes (CORDEIRO et al., 2020). 
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Mapa de empreendimentos incidentes no PEMPML. 
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Há também de se ter em mente a influência da pluma da baía de São Marcos, e 

possivelmente a influência do rio Amazonas, como impacto indireto destas bacias e suas 

atividades sobre a região marinha. É importante destacar que a variabilidade da 

precipitação altera o escoamento continental tanto qualitativamente como 

quantitativamente, afetando a região costeira. A diminuição da salinidade costeira 

associada ao aumento da precipitação pode estar ligada ao esgotamento das florestas 

subaquáticas de Sargassum (SCHERNER et al., 2012 apud HORTA et al., 2020). A 

ferrtilização de bacias hidrográficas com nutrientes derivados de fertilizantes, erosão do 

solo e atividades pecuárias também podem ser prejudiciais às florestas subaquáticas 

(BUSTAMANTE et al., 2015 apud HORTA et al., 2020), causando problemas à produção 

primária e consequentemente à toda cadeia trófica. 

 Souza Filho (2002) 

descreve, em Aventuras de 

um pescador sub, uma 

expedição realizada ao 

“Parcel do Manoel Luiz” em 

abril de 1990, quando se 

pescou uma quantidade de 

peixes considerável. Ainda 

sobre relatos de visitas com 

o objetivo de pesca, H. 

Moreira, em comunicação 

pessoal, relatou que durante 

muitos anos foi guia de 

expedições para o PEM do 

Parcel de Manuel Luís e que, 

por ano, em média três 

expedições eram realizadas, 

algumas com o objetivo de mergulho, com visitantes vindo de outros países na sua grande 

maioria, outras visitações com o objetivo de conhecer a unidade de conservação, porém, 

em todas essas expedições a pesca foi realizada para consumo da tripulação. A pesca de 

lagosta parece ser uma prática presente ao PEMPML, porém, o único registro da equipe 

deste plano de manejo foi uma gaiola encontrada durante o mergulho. 

Tubarão-bico-fino Carcharhinus perezii e ao fundo gaiola 
para pesca de lagosta. 
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Há relatos encontrados em mídias sociais na internet que deixam claro que a 

visitação com cunho de lazer, pesca, mergulho autônomo ou apneia são feitos sem 

controle e sem agenciamento que possibilite registro das atividades.  

Por fim, as atividades realizadas durante muitos anos para a retirada de bens 

soçobrados dos naufrágios, onde dinamite e equipamentos nocivos à biota local foram 

utilizados para estes resgates. Os danos causados à UC podem ser considerados como 

crimes ambientais e devem ser apurados pela autoridade gestora, uma vez que a 

autorização da Marinha do Brasil para tal resgate estava restrito a “fragata portuguesa” e 

é sabido que houve o saque/resgate em outros naufrágios presentes no PEM do Parcel de 

Manuel Luís. 

 

 

Âncora do naufrágio do navio Ana Cristina. 
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 PARTE 1 – COMPONENTES FUNDAMENTAIS 

Propósito do PEM do Parcel de Manuel Luís 

O propósito de uma UC está baseado em uma análise cuidadosa da razão de sua 

existência, incluindo os estudos prévios à sua criação, os objetivos previstos no ato de 

criação e os da categoria de manejo, podendo ser incluídos outros elementos 

considerados muito relevantes e que não foram identificados à época da criação da UC. A 

declaração de propósito estabelece o alicerce para o entendimento do que é mais 

importante acerca da UC, e vai além de apenas reafirmar o decreto de criação. Assim, o 

propósito do PEM do Parcel de Manuel Luís é: 

 
Primeiro Parque Estadual Marinho criado no Brasil, o PEM do Parcel 
de Manuel Luís localiza-se na margem equatorial brasileira, ao norte 
do estado do Maranhão. Protege uma das maiores áreas recifais da 

América do Sul, com biodiversidade e características físicas distintas 
do ambiente que o circunda, fazendo a conexão entre as províncias 
biogeográficas do sudoeste atlântico e a região caribenha. Além de 

abrigar um Patrimônio Cultural Subaquático ímpar, atua como 
regulador do equilíbrio marinho, o que contribui na dinâmica das 

comunidades tradicionais costeiras e assegura a provisão de serviços 
ecossistêmicos importantes para a adaptação às mudanças 

climáticas. 
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Declarações de Significância  

As declarações de 

significância expressam porque 

os recursos e valores da UC são 

importantes o bastante para 

justificar a sua criação e 

integração ao sistema de UCs. 

Tais declarações são 

diretamente associadas ao 

propósito da UC e são apoiadas 

pelo conhecimento disponível, 

percepções culturais e consenso. Elas descrevem a natureza única da UC, bem como 

porque a área é importante no contexto global, nacional, regional e sistêmico, inclusive 

pela provisão de serviços ecossistêmicos, que são aqueles benefícios que aquela área 

protegida presta à sociedade e que podem ser especificados (ICMBIO, 2018). 

As declarações são usadas para orientar as decisões relativas ao manejo e ao 

planejamento a fim de garantir que os recursos e valores que contribuem com a 

qualificação da UC sejam preservados. 

Para o PEM do Parcel de Manuel Luís foram expressas 04 (quatro) declarações de 

significância, que seguem descritas:  

O PEM do Parcel de Manuel Luís se destaca pelo Patrimônio Cultural 

Subaquático de grande valor histórico e arqueológico, considerando os naufrágios e 

sítios arqueológicos, tais como o Salinas (1904), West Point (1946), Altamar (1960), Ilha 

Grande (1962) e o Ana Cristina (1984).  Parte desse patrimônio cultural é um museu 

submerso que representa uma parte da história das duas Grandes Guerras Mundiais do 

século XX. Cada naufrágio possui características próprias de conservação, expressas em 

seus remanescentes materiais. De simples amontoado de metais passaram a bens 

culturais e importante refúgio e habitat marinho para espécies locais, influenciando na 

abundância e biomassa de espécies, sendo semelhante na riqueza e composição com os 

habitat naturais. Dessa forma, no PEM do Parcel de Manuel Luís são indissociáveis 

natureza e cultura, ambas urdidas em intrincada trama que tece a monumental paisagem 

submersa maranhense. 

Hélice do naufrágio Salinas. 
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A composição particular da biodiversidade encontrada no PEM do Parcel de Manuel 

Luís se destaca junto com a paisagem subaquática e suas características distintas, 

abrigando uma espécie de coral de fogo endêmica da região, ameaçada em nível nacional, 

a Millepora laboreli, tendo relevante contribuição na construção recifal, além de outras 

espécies endêmicas do Brasil (os corais: Mussismilia hispida, Favia gravida, Siderastrea 

stellata, M. braziliensis e Phyllogorgia dilatata; a esponja Clathria nicoleae), algumas delas 

listadas em alguma das categorias de ameaça de extinção em nível nacional (MMA, 2014: 

Scarus trispinosus, Mycteroperca bonaci, Sparisoma axillare, Sparisoma frondosum, 

Carcharhinus perezii e Bunodosoma cangicum) e outras em nível internacional (IUCN, 

2021: Ginglymostoma cirratum, Epinephelus itajara, Scarus trispinosus, Lutjanus 

cyanopterus e Rhomboplites aurorubens). A formação recifal apresenta grande 

singularidade, com esponjas, algas do gênero Halimeda e algas coralinas com função de 

estabilização do recife e papel singular na formação do arcabouço recifal, juntamente com 

bancos rodolitos. As populações de peixes como Budiões (Azul, Fantasma, Verde e o 

Vermelho), meros e outros grandes predadores e espécies marinhas de alto valor 

ecológico encontram em suas estruturas um santuário que permite a preservação de seu 

status quase primitivo, situação díspar do encontrado da maioria das unidades de 

conservação marinhas no Brasil. 

 

Epinephelus itajara Mero. 
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O PEM Parcel de Manuel Luís é o limite norte dos recifes rasos e extremo sul 

do Sistema de Recifes da Amazônia, que compreende as formações mais setentrionais 

da província biogeográfica brasileira com importância para espécies brasileiras e 

caribenhas, proporciona um refúgio/abrigo para espécies pelágicas e bentônicas. 

Conexão entre ecossistemas costeiros, como os manguezais, bancos de rodolitos e bancos 

de gramas marinhas habitat fundamentais para serviços ecossistêmicos como o de 

manutenção da biodiversidade, produção de O2 e absorção de parte do CO2 da atmosfera. 

A intrincada teia de relações de fatores delineada no PEM do Parcel de Manuel Luís 

demonstra um perfeito equilíbrio ambiental quando se analisa a forma minuciosa 

e contemplativa para a paisagem submersa montada ao longo do processo 

evolutivo. Sua hidrodinâmica particular apresenta padrões de onda e circulação que 

resultam na dança das águas com frequentes movimentações verticais que auxiliam na 

ciclagem biogeoquímica do ambiente. A sua formação geológica descreve um dos 

capítulos da formação do oceano atlântico, resultando em mosaico de habitat marinho 

que constitui a dimensão horizontal do espaço, ambas as características proporcionam 

uma heterogeneidade que favorece a riqueza e a diversidade de espécies. 

Visão geral da composição da comunidade bentônica de um morro recifal. 
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Recursos e Valores Fundamentais 

Os recursos e valores fundamentais são aqueles aspectos ambientais (espécies, 

ecossistemas, processos ecológicos ou geológicos), sociais (bem-estar social), 

econômicos, culturais, históricos, paisagísticos e outros atributos, incluindo serviços 

ecossistêmicos, e que em conjunto são representativos de toda a UC. Estão intimamente 

ligados ao ato legal de criação da UC, são essenciais para a UC atingir seu propósito e 

manter sua significância (ICMBIO, 2018). 

Uma das responsabilidades mais importantes dos gestores de UC é garantir a 

conservação e o desfrute público das qualidades que são essenciais (fundamentais) para 

atingir o propósito da UC e manter a sua significância. Tais qualidades são os RVF. 

Os seguintes recursos e valores fundamentais que foram identificados para PEM 

do Parcel de Manuel Luís foram:  

- Patrimônio Cultural Subaquático: Os naufrágios e sítios arqueológicos existentes na 

área, tais como o Salinas (1904), West Point (1946), Altamar (1960), Ilha Grande (1962) 

e o Ana Cristina (1984) e o imaginário popular das comunidades tradicionais da região 

norte do Arquipélago de Maiaú. 

Naufrágio Ana Cristina. 
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- Formações Recifais e ambientes associados: 

O PEM do Parcel de Manuel Luís faz limite ao 

norte com os corais rasos e ao sul com o Sistema 

de Recifes da Amazônia, que compreende as 

formações mais setentrionais da província 

biogeográfica brasileira com importância para 

espécies brasileiras e caribenhas. Seus pináculos 

na região central e bancos de rodolitos nas regiões 

mais profundas próximas às bordas do limite da 

UC servindo como bancos de "sementes" para os 

estágios microscópicos dos ciclos de vida de algas 

e invertebrados, formam recifes biogênicos que 

albergam grande cobertura de esponjas, ascídias, 

algas folhosas e calcárias articuladas, com grande 

diversidade de corais pétreos e uma das poucas 

áreas recifais que ocorre o coral de fogo, endêmico 

da região, a Millepora laboreli. Além disso, possuem balanço biogeoquímico associado a 

uma circulação dinâmica produzida pelas oscilações da maré que produz grande mistura 

vertical da massa d’água. 

 

 

 

  

Esponja Geodia sp. em ambiente 
recifal. 

Tubarão-bico-fino Carcharhinus perezii. 
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- Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto valor ecológico:  

 O PEM do Parcel de Manuel Luís 

abriga formidavelmente as 

espécies ameaçadas em nível 

nacional (MMA, 2014): Budião-

azul Scarus trispinosus, Badejo 

Mycteroperca bonaci, Budião-

cinza Sparisoma axillare, Budião-

vermelho Sparisoma frondosum, 

Tubarão-bico-fino Carcharhinus 

perezii, o Coral Millepora laboreli e 

Bunodosoma cangicum. As 

endêmicas, como os organismos nectônicos: Cirurgião Acanthurus bahianus, Budião-

fantasma Clepticus brasiliensis, Grama brasileiro Gramma brasiliensis, Budião-sazima 

Halichoeres sazimai, Peixe-borboleta Prognathodes brasiliensis, Budião-listrado Scarus 

zelindae, Budião-azul Scarus trispinosus, os Bodiões Sparisoma amplum e S. axillare, 

Donzelinha Stegastes pictus, Donzelinha-manchada Stegastes variabilis e Budião-de-

noronha Thalassoma noronhanum; os corais: Mussismilia hispida, Favia gravida, 

Siderastrea stellata, Millepora laboreli, M. braziliensis e Phyllogorgia dilatata; e a esponja 

Clathria nicoleae. Ainda as espécies de alto valor ecológico como o Dentão Lutjanus jocu, 

a Enxada Chaetodipterus faber, o Rondador Haemulon parra, a Barracuda Sphyraena 

barracuda, o Peixe-cirurgião Acanthurus chirurgus e o Badejo Mycteroperca bonaci. O PEM 

do Parcel de Manuel Luís ainda possui alto status de conservação que contribui para o 

equilíbrio ambiental, indicativo de local com grande biomassa nos diferentes extratos, 

abrangendo uma considerável abundância de espécies carnívoras-piscívoras: Raia-

malhada Aetobatus narinari, Raia-do-sul Hypanus berthalutzae, Tubarão-enfermeiro 

Ginglymostoma cirratum, Mero Epinephelus itajara, Caranha Lutjanus cyanopterus, Dentão 

L. jocu, Guaiuba Ocyurus chrysurus, os Xeréus: Caranx latus, C. ruber, C. crysos, a Xarelete 

Carangoides bartholomaei, Remora Echeneis naucrates,  Garoupa-vermelha Cephalopholis 

fulva, Garoupa-mármore Dermatolepis inermis, as Moréias Gymnothorax moringa e G. 

vicinus, e a Micholé-de-areia Diplectrum formosum  ao contrário da maioria dos outros 

locais brasileiros. 

Dentão Lutjanus jocu. 
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 PARTE 2 – COMPONENTES DINÂMICOS 

Os componentes dinâmicos incluem a análise dos recursos e valores fundamentais, 

a identificação e análise de questões-chave, e a posterior avaliação e priorização das 

necessidades de dados e de planejamentos. Este componente do plano de manejo 

compreende ainda os subsídios para interpretação ambiental e os atos legais e 

administrativos. 

Esses componentes são dinâmicos porque podem mudar com o tempo, uma vez 

que o contexto em que as UCs estão inseridas também é mutável ao longo do tempo, 

fazendo com que o planejamento e o manejo da UC tenham que ser adaptados para 

responder às novas ameaças e desafios. 

O planejamento da UC leva em consideração os princípios do manejo adaptativo, 

sendo reavaliado de acordo com a implementação, monitoria e avaliação dos planos 

específicos e demais ações em curso. Desta forma, estes componentes do plano de manejo 

devem ser adaptados e aprimorados conforme avança a gestão da UC. 

 

Avaliação da necessidade de planejamento e dados 

Uma vez identificados os componentes fundamentais (Parte 1), é importante 

relacionar e avaliar a informação existente sobre os recursos e valores fundamentais 

(RVF) da UC e desenvolver uma análise completa das necessidades de dados e de 

planejamento visando proteger os RVF e assegurar o propósito e a significância da 

Unidade. 

Há três passos na avaliação dos recursos e valores fundamentais: 

• Análise dos recursos e valores fundamentais, incluindo a identificação das 

necessidades de dados e planejamento. 

• Identificação de outras questões–chave para a UC e necessidades de dados e 

planejamentos para resolvê-los. 

• Priorização das necessidades de dados e de planejamento. 

As necessidades de dados são informações provenientes de inventários, estudos, 

atividades de pesquisa e análises para fornecer conhecimento adequado sobre as 

condições e tendências dos RVF da UC, bem como as informações necessárias para 

elaborar e executar com êxito um planejamento específico. 
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As necessidades de planejamento são definidas visando a proteção de algum RVF 

ou a melhoria na sua condição atual. Os planejamentos específicos incluem um conjunto 

de ações e atividades destinadas a proteger os RVF, propósito e significâncias da UC. 

 

Análise dos Recursos e Valores Fundamentais e priorização 

A análise dos recursos e valores fundamentais é a avaliação do contexto da UC, que 

identifica as condições, tendências, ameaças e oportunidades aos recursos e valores 

fundamentais. A partir dessa análise são definidas as necessidades de planejamento 

imprescindíveis para reverter as ameaças ou recuperar os RVF, acelerar ou manter as 

oportunidades. Também são identificadas as necessidades de dados, ou seja, estudos ou 

organização de informações necessárias para subsidiar a tomada de decisões para o 

manejo ou mesmo para identificar ou monitorar as condições e tendências dos RVF. 

• Identificação da condição atual (estado de conservação, situação em que se 

encontram os recursos e valores da UC) e tendências (aumento ou diminuição dos 

impactos sofridos, o que acontecerá com os recursos e valores se a UC não agir) para cada 

RVF. 

• Identificação das ameaças (ação humana que degrada ou compromete o RVF, 

inclusive aquelas que vêm do exterior para dentro da UC) e oportunidades (situação ou 

condição que favorece a conservação do RVF). 

• Definição das necessidades de dados e planejamentos que ajudarão a manejar e 

proteger os recursos e valores fundamentais. 

Os quadros e diagramas construídos durante a Oficina de Pesquisadores, que 

trazem essa representação estão apresentados abaixo com a sistematização, análise e 

priorização.   

A validação foi dada pela somatória das priorizações feitas para os dois 

questionamentos e a somatória das priorizações da Oficina de Pesquisadores e da Oficina 

de Validação do Planejamento. O maior total encontrado entre as somatórias dos RVFs foi 

45. Com este total, a priorização foi dividida em três classes: baixa = 1-15; média = 16-30; 

alta = 31-45. 
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Quadro 1 – Análise do RVF: Patrimônio Cultural Subaquático (PCS) 

Patrimônio Cultural Subaquático  

Condições Atuais 

 O Patrimônio Cultural Subaquático foi degradado principalmente pelos fatores antrópicos, em 
especial pela pilhagem, porém está estável e visualmente possui boas condições de conservação  

 As condições ambientais como a inacessibilidade e as dificuldades de navegação dentro da área 
favorecem a preservação 

 A situação jurídica precária do PCS no Brasil contribui para a falta de clareza quanto às ações de 
pesquisa científica, resgate de bens soçobrados, a pilhagem e a recuperação de suvenires 

 Os naufrágios Salinas, West Point e o Ilha Grande/Altamar deverão ser registrados como sítios 
arqueológicos, porém atualmente não possuem qualquer mecanismo de proteção 

 Desconhecimento de localização dos demais naufrágios 
Tendências 

 O registro dos naufrágios Salinas, West Point e o Ilha Grande/Altamar fará com que mais 
instituições se responsabilizem pela gestão do PCS, ajudando no monitoramento ambiental e 
clarificação do status jurídico dos bens 

 Inexistindo a educação patrimonial, a tendência é a manutenção ou crescimento da situação de 
pilhagens e a deterioração antrópica, bem como a descontextualização dos sítios arqueológicos 
de naufrágio, tal como a página de um livro arrancada 

 A deterioração natural ocorrerá de toda forma, porém, com ações de conservação preventiva in 
situ, essa situação pode ser minimizada/desacelerada 

 Reconhecimento e cadastramento junto ao IPHAN, promovendo a proteção dos bens 
 Aumento do atrativo do uso público da UC 
Ameaças 

 Degradação antrópica e pilhagem 
 Ausência de informação 

 Os naufrágios podem servir de ambiente propício para espécies invasoras, tais como a 
Tubastrea (coral-sol) 

Oportunidades 

 Valorização da cultura oceânica e importância antropológica do PEMPML 
 Estudo integrado entre meio ambiente natural e PCS 
 Elaboração da história do PEMPML 
 Retorno financeiro, visibilidade e sensibilização trazidos pela visitação e divulgação que pode 

contribuir para a ampliação das possibilidades e pesquisa 

Necessidade de 
Planejamento 

Necessidade de Dados vinculados ao planejamento Prioridade 

Plano de comunicação1 

Elaboração de documento que contenha: Regramento de 
acesso; Protocolo de conduta; Sinalização e fundeio; 
Formação de condutores subaquáticos Baixa 
Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

Plano de Educação 
Ambiental 

Realização de Pesquisa etnográfica sobre a navegação e 
usuários da área 

Média 
Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Plano de Proteção 

Realização de pesquisa etnográfica e histórica sobre a 
navegação e usuários da área 

Baixa 
Monitoramento do estado de conservação 

Avaliação física e química das partes dos naufrágios 
Levantamento de dados de engenharia, arquitetura e 
museologia dos naufrágios 

                                                        
1 Trazido nas oficinas como parte da educação acerca da importância do PCS. 
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Avaliação das espécies que colonizam os naufrágios 

Plano de pesquisa 

Avaliação das espécies que colonizam os naufrágios 

Baixa 

Avaliação física e química das partes dos naufrágios 

Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

Monitoramento do estado de conservação do PCS 

 
Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Plano de Administração 
e Manutenção 

Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Baixa  

Plano de Uso Público 

Elaboração de documento que contenha: Regramento de 
acesso; Protocolo de conduta; Sinalização e fundeio; 
Formação de condutores subaquáticos 

Média 

 

Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

 

Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

 

Plano de Cooperação 
Interinstitucional 

Elaborar parcerias com o Estaleiro Escola, Marinha do 
Brasil, IPHAN e universidades 

Baixa  

Fonte: Própria. 

 

 

Raia-malhada Aetobatus narinari 
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Oficina de Validação do Planejamento do PEM do Parcel de Manuel Luís, realizada no IEMA 
Cururupu-MA 
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Figura 1 – Diagrama do RVF: Patrimônio Cultural Subaquático (PCS) 

 

Fonte: Própria. 
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Quadro 2 – Análise do RVF: Formações recifais e ambientes associados 

Formações recifais e ambientes associados  

Condições Atuais 

 Registros de branqueamento de Palythoa caribaeorum  

 Grande variedade de ambientes e status de conservação importante e preservado 

 Baixa população de Milepora laborelli 

 Baixa amostragem para ter informações mais precisas 

 Um dos lugares que apresenta ondas de calor - cálculo de anomalia 

Tendências 

 Efeito global com aumento de frequência de anomalias térmicas poderá ter consequências 
comprometendo diversos organismos calcificadores  

 Acidificação dos oceanos (CO2)  

 Aumento do intemperismo e bioerosão 

 Comprometimento da calcificação 

 Liberação de empreendimentos que podem causar: de mineração (retirada do calcário): 
alteração no equilíbrio biogeoquímico e alteração no nível de radiação por aumento de 
particulados; exploração de petróleo e gás: aumentar o tráfego marítimo e introduzir 
espécies exóticas 

Ameaças 

 Exploração de petróleo e gás 

 Mineração carbonática 

 Tráfego marítimo 

 Espécies exóticas e/ou invasoras 

 Mudanças climáticas 

 Atividades pesqueiras e sobrepesca 

 Uso do solo e atividades socioeconômicas na costa 

 Mergulho sem controle: ancoragem, pisoteio, suspensão de sedimento e apanha/coleta 
espécimes da biodiversidade 

Oportunidades  

 Serviços ecossistêmicos: Proteção das reservas carbonáticas (Carbono Azul) 

 Turismo – mergulho 

 Pesquisas/publicações 

Necessidade de 
Planejamento 

Necessidade de Dados vinculados ao planejamento Priorização 

Plano de Pesquisa 

Complementação dos diagnósticos de meio físico e 
biótico 

Baixa 
Diagnóstico da avifauna e megafauna 

Capacitação da comunidade local 

Plano de 
Monitoramento dos 
Recursos Naturais 

Monitoramento das possíveis relações da costa com a 
região do PEMPML 

Alta 

Acesso ao PREPS (Marinha do Brasil/IBAMA/SEMA), 
programas de observador de bordo 

(ICMBIO/IBAMA/CEPNOR/comunidades tradicionais) e 
acompanhamento de desembarques (SAGRIMA) – 

Relação entre SEMA e Marinha do Brasil – 
Monitoramento dos recifes (ICMBIO, Programa Monitora, 

instituições de ensino) 
Monitoramento da saúde ambiental da UC: comunidade 
bentônica e ictiofaunística, variáveis físico-químicas e a 

qualidade do sistema pelagial 

Monitoramento do estado de conservação, aumento de 
corrosão, aumento de colapso de estrutura 
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Monitoramento dos níveis de turbidez, metais pesados, 
compostos de hidrocarboneto 

Diagnóstico de marco zero para avaliar as mudanças 
ocorridas com a implantação do uso público 

Plano de Uso Público Formação de Guias Subaquáticos Média 

Plano de Comunicação 
Capacitação da comunidade local 

Baixa 
Formação de Guias Subaquáticos 

Plano de Educação 
Ambiental 

Capacitação da comunidade local 
Média 

Formação de guias subaquáticos 

Plano de Cooperação 
Interinstitucional 

Acesso ao PREPS (Marinha do Brasil/IBAMA/SEMA), 
programas de observador de bordo 

(ICMBIO/IBAMA/CEPNOR/comunidades tradicionais) e 
acompanhamento de desembarques (SAGRIMA) – 

Relação entre SEMA e Marinha do Brasil – 
Monitoramento dos recifes (ICMBIO, Programa Monitora, 

instituições de ensino) 

Média 

Plano de Proteção Formação de guias subaquáticos Baixa 

Fonte: Própria. 

 

 

 Ascidia colonial (Stomazoa gigantea) e esponja. 
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Oficina de Validação do Planejamento do PEM do Parcel de Manuel Luís, realizada no IEMA 
Cururupu-MA 
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Figura 2 - Diagrama do RVF: Formações recifais e ambientes associados 

 

Fonte: Própria.   
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Quadro 3 – Análise do RVF: Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto valor ecológico 

Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto valor ecológico  

Condições Atuais 

 Incerteza em afirmar sobre a condição de conservação dessas populações 
 Algumas espécies não estão em bom estado de conservação, raramente avistadas nos 

estudos realizados na UC 
 Millepora e Phyllogorgia possuem população reduzida/impactada e em processo de 

redução populacional 
 Alta riqueza de espécies  
 Estágio de conservação populacional bom de predadores 
 Ausência de informações no nível populacional 

Tendências 

 Com a implantação de empreendimentos e aumento da pesca poderá ocorrer a redução na 
riqueza e abundância populacional, a UC perderá valor ecológico 

 Para essas espécies de predadores a maior vulnerabilidade é a pesca 
 Possíveis impactos da navegação e/ou das plataformas em caso de sinistro podem afetar 

as espécies de predadores 
 Tráfego de navios próximo ao parque pode afetar as populações 
 Impactos na região costeiras que podem influenciar no Parcel 

Ameaças 

 Mudanças climáticas 
 Sobrepesca e pesca ilegal 
 Poluição costeira 
 Perda de habitat 
 Mineração e exploração de óleo/gás 
 Navegação 
 Espécies invasoras 
 Turismo subaquático desordenado 

Oportunidade 

 Ponto de referência (marco biogeográfico) de ambientes recifais rasos tropicais 
 Efeito de transbordo 
 Turismo e de baixo impacto 
 Abrigo físico/manutenção do equilíbrio ambiental 
 Proteção da matriz genética 

Necessidade de 
Planejamento 

Necessidade de Dados vinculados ao planejamento Prioridade 

Plano de Pesquisa 

Levantamento sobre o estado de conservação populacional, 
estrutura e dinâmica das espécies 

Média 

Levantamento de dados com maior resolução temporal 

Realização de modelagem oceanográfica da costa avaliando 
potencial de dispersão 

Diagnóstico de diversidade genética 

Estudos ecológicos, qualitativos e quantitativos da cadeia 
trófica e autoecologia 
Estudo sobre conectividade e diversidade genética com 
outras populações da costa brasileira 

Dinâmica da circulação das águas e parâmetros físico 
químicos 

Avaliação de impacto ambiental e orientações pra 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Plano de Manejo dos Diagnóstico de dados físico/químico (oceanográfico) Baixa 
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Recursos Naturais Estudo de conectividade 

Plano de 
Monitoramento dos 
Recursos Naturais 

Avaliação da degradação estrutural dos naufrágios e sítios 
arqueológicos visando o controle da quantidade de refúgios 
para população de predadores 

Média Avaliação do impacto da pesca ilegal 

Estudos de conectividade 

Diagnóstico de dados físico/químico (oceanográfico) 

Plano de 
Administração e 

Manutenção 
 Baixa 

Plano de Proteção 
Avaliação de impacto ambiental e orientações pra 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Média 

Plano de Uso Público 

Elaboração de protocolo de mergulho e conservação dos 
naufrágios 

Média 
Avaliação de impacto e vulnerabilidade pela presença de 
mergulho como turismo 

Plano de Cooperação 
Institucional 

Avaliação de impacto ambiental e orientações pra 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Média 
Monitoramento do estado de conservação do PCS 

Com pescadores e consumidores sobre a importância dos 
predadores 

Diagnóstico detalhado da costa (estado de conservação dos 
manguezais, aportes regionais)  

Plano de Educação 
Ambiental 

 Com pescadores e consumidores sobre a importância dos 
predadores 

Média 

 
Elaboração de protocolo de mergulho e conservação dos 
naufrágios 

 

Fonte: Própria. 

 

 

 

Xaréus Caranx latus 
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Oficina de Validação do Planejamento do PEM do Parcel de Manuel Luís, realizada no IEMA 
Cururupu-MA. 
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Figura 3 - Diagrama do RVF: Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto valor ecológico 

 

Fonte: Própria.  
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Priorização das necessidades de planejamento e dados 

Diante das situações complexas que envolvem a gestão de uma UC e da escassez de 

recursos, é necessário ter uma lista de prioridades entre as necessidades de planejamento 

e de dados para direcionar os esforços de gestão da equipe gestora. Esse direcionamento 

tem foco na proteção dos recursos e valores fundamentais (e, portanto, no propósito e 

significâncias) (ICMBIO, 2018). 

Uma proposta de planos possíveis de serem utilizados nas análises, e que foram 

avaliados pela SEMA anteriormente como factíveis de serem desenvolvidos pela gestão 

da UC, foi apresentada aos participantes da oficina. O descritivo destes planos segue 

abaixo: 

Plano de Proteção dos Recursos Naturais  

Este plano deverá detalhar ações para minimizar as ameaças e conflitos com 

relação aos recursos minerais e naturais, identificados no diagnóstico. São atividades para 

superar, reverter, evitar, minimizar ou controlar essas situações, considerando a 

participação das instituições responsáveis pelo monitoramento e pela fiscalização na área 

da UC propondo ações integradas.  

Plano de Monitoramento dos Recursos Naturais 

Deverá também detalhar atividades de monitoramento ambiental para a unidade, 

a serem realizados pela equipe da UC. Deverão ser contemplados programas existentes 

como o monitoramento realizados pela Marinha do Brasil e outras instituições. 

Plano de Manejo dos Recursos Naturais  

Este plano deverá detalhar projetos para o manejo de recursos naturais, como, por 

exemplo, manejo de espécies exóticas e/ou invasoras, entre outras que possam surgir ao 

longo do tempo.  

Plano de Uso Público  

Este programa deverá detalhar projetos e ações voltados ao fortalecimento da 

estrutura de turismo, considerando a visitação dos atrativos naturais e culturais 

existentes na UC, quer em caráter turístico, recreativo ou pedagógico. Assim, serão 

detalhadas ações para a implantação de estruturas voltadas ao uso público tais como: 

sinalização nos sítios arqueológicos subaquáticos e mecanismos de interpretação 

ambiental, infraestrutura e outras facilidades para visitação e aprendizado, além de 

protocolos para o controle e orientação de visitantes, entre outras medidas a serem 

definidas como necessárias ao longo do planejamento, seguindo necessidades 

constatadas a partir do diagnóstico.  
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Plano de Comunicação  

Este plano tem como objetivo a criação de uma estratégia de comunicação e 

ferramentas adaptadas aos diversos públicos envolvidos com a gestão da UC, tais como 

comunidades das ilhas de Maiaú, urbanas, universidades, rede pública de ensino, órgãos 

públicos dentre outros. O plano de comunicação deverá estar integrado ao Planos de 

Educação Ambiental e Proteção e Monitoramento dos Recursos Naturais, centrado na 

educação, informação, sensibilização e mobilização dos atores.  

Plano de Educação Ambiental  

Este plano deverá detalhar conteúdos, projetos e parcerias de educação ambiental 

junto a escolas e entidades parceiras, universidades e/ou outros públicos de interesse, 

buscando promover ou incentivar pesquisa científica e proteção da UC.  

Plano de Cooperação Institucional  

Este plano deverá apontar mecanismos e ferramentas para estreitamento dos 

laços de cooperação com as instituições governamentais ou não, que possuem alguma 

relação direta ou indireta com a UC com vistas a fortalecer a sua proteção.  

Plano de Administração e Manutenção  

Este plano deverá propor atividades necessárias para viabilizar e aperfeiçoar o 

gerenciamento da UC, considerando a conservação de estruturas que possam ser 

implantadas, equipamentos e recursos humanos existentes e a execução dos outros 

planos específicos do plano de manejo.  

Plano de Pesquisa  

Este programa deverá detalhar linhas de pesquisa e estudos para a UC, 

considerando as lacunas de conhecimento, ameaças, conflitos e potencialidades 

identificados no diagnóstico, sugerindo uma ordem de prioridade para cada linha de 

pesquisa e especificando, em cada caso, os objetivos, justificativa, local ou região de 

interesse e outras recomendações pertinentes para sua viabilização. Deverá ser indicado 

entidades parceiras para a realização das pesquisas. 

Na oficina de Pesquisadoras e Pesquisadores a necessidade de planejamento foi 

priorizada juntamente com suas necessidades de dados, pois se considera que a 

priorização daquela necessidade de planejamento já inclui a respectiva necessidade de 

dados. Foram utilizadas as seguintes perguntas orientadoras: 
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 A necessidade de planejamento é essencial para a conservação dos RVF? 

 A necessidade de planejamento é essencial para a gestão da UC? 

A priorização do planejamento foi realizada com base no atendimento dos 

seguintes critérios: 

 Relacionada aos RVF e ameaças críticas para a conservação da UC; 

 Direcionada para a resolução de conflitos; 

 Oportunidade de elaboração e implementação; 

Posteriormente a lista foi revisada, juntando os planos e consolidando o resultado, 

que está apresentado a seguir (Tabela 1).  

No total, 39 pessoas fizeram a priorização do planejamento, sendo 16 participantes 

na Oficina de Pesquisadores e 23 na Oficina de Validação do Planejamento (segundo dia 

de oficina período matutino). Para a priorização, na primeira oficina foram feitas 

somatórias das priorizações feitas nos planos para cada RVF. Na segunda oficina, cada 

pessoa ganhou 3 adesivos circulares para priorizar cada um dos questionamentos acima. 

O total de priorização de cada oficina foi realizado, o maior valor apresentado foi de 63 

pontos. Sendo assim as classes de priorização foram: baixa = 1-21; média = 22-42; e alta 

prioridade = 43-63. 

 

 

Acima: tripulação, equipe de 
diagnóstico (Bio Teia e Sema MA) 
da expedição de diagnóstico; 
Abaixo: Participantes da Oficina de 
Pesquisadoras e Pesquisadores. 
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Tabela 1 - Priorização da Necessidade de Planejamento para os RVF e questões-chaves elencados nas Oficinas de Pesquisadoras e 

Pesquisadores e Oficina de Validação do Plano de Manejo do PEM do Parcel de Manuel Luís 

Necessidade de Planejamento Recursos e Valores Fundamentais Necessidade de Dados vinculados ao planejamento  Prioridade 

Plano de Pesquisa 

Formações recifais e ambientes associados; 
Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 

valor ecológico; Patrimônio Cultural 
Subaquático (PCS) 

Levantamento sobre o estado de conservação 
populacional, estrutura e dinâmica das espécies 

Alta 

Levantamento de dados com maior resolução temporal 

Realização de modelagem oceanográfica da costa 
avaliando potencial de dispersão 

Diagnóstico de diversidade genética 

Estudos ecológicos, qualitativos e quantitativos da cadeia 
trófica e autoecologia 

Estudo sobre conectividade e diversidade genética com 
outras populações da costa brasileira 

Dinâmica da circulação das águas e parâmetros físico 
químicos 

Avaliação de impacto ambiental e orientações para a 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Complementação dos diagnósticos de meio físico e 
biótico 

Diagnóstico da avifauna e megafauna 

Capacitação da comunidade local 

Avaliação das espécies que colonizam os naufrágios 

Avaliação física e química das partes dos naufrágios 

Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Monitoramento do estado de conservação do PCS 
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Plano de Monitoramento dos 
Recursos Naturais 

Formações recifais e ambientes associados; 
Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 

valor ecológico 

Avaliação da degradação estrutural dos naufrágios e 
sítios arqueológicos visando o controle da quantidade de 
refúgios para população de predadores 

Alta 

Avaliação do impacto da pesca ilegal 

Estudos de conectividade 

Diagnóstico de dados físico/químico (oceanográfico) 

Monitoramento das possíveis relações da costa com a 
região do PEMPML 

Acesso ao PREPS (Marinha do Brasil/IBAMA/SEMA), 
programas de observador de bordo 
(ICMBIO/IBAMA/CEPNOR/comunidades tradicionais) e 
acompanhamento de desembarques (SAGRIMA) – 
Relação entre SEMA e Marinha do Brasil – 
Monitoramento dos recifes (ICMBIO, Programa Monitora, 
instituições de ensino) 

Monitoramento da saúde ambiental da UC: comunidade 
bentônica e ictiofaunística, variáveis físico-químicas e a 
qualidade do sistema pelagial 

Monitoramento do estado de conservação, aumento de 
corrosão, aumento de colapso de estrutura 

Monitoramento dos níveis de turbidez, metais pesados, 
compostos de hidrocarboneto 

Diagnóstico de marco zero para avaliar as mudanças 
ocorridas com a implantação do uso público 

Plano de Uso Público 

Formações recifais e ambientes associados; 
Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 

valor ecológico; Patrimônio Cultural 
Subaquático (PCS) 

Elaboração de protocolo de mergulho e conservação dos 
naufrágios 

Alta 

Avaliação de impacto e vulnerabilidade pela presença de 
mergulho como turismo 

Formação de Guias Subaquáticos 

Elaboração de documento que contenha: Regramento de 
acesso; Protocolo de conduta; Sinalização e fundeio; 
Formação de condutores subaquáticos 

Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 
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Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

Plano de Comunicação 
Formações recifais e ambientes associados; 

Patrimônio Cultural Subaquático (PCS) 

Capacitação da comunidade local 

Baixa 

Formação de Guias Subaquáticos 

Elaboração de documento que contenha: Regramento de 
acesso; Protocolo de conduta; Sinalização e fundeio; 
Formação de condutores subaquáticos 

Diagnóstico da localização, espacialização e 
dimensionamento do PCS 

Plano de Educação Ambiental 

Formações recifais e ambientes associados; 
Patrimônio Cultural Subaquático (PCS); 

Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 
valor ecológico 

 Com pescadores e consumidores sobre a importância 
dos predadores 

Média 

Elaboração de protocolo de mergulho e conservação dos 
naufrágios 

Realização de Pesquisa etnográfica sobre a navegação e 
usuários da área 

Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Capacitação da comunidade local 

Formação de guias subaquáticos 

Plano de Manejo dos Recursos 
Naturais 

 Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 
valor ecológico 

Diagnóstico de dados físico/químico (oceanográfico) 
Baixa 

Estudo de conectividade 

Plano de Cooperação Institucional 
 Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 

valor ecológico; Patrimônio Cultural 
Subaquático (PCS) 

Avaliação de impacto ambiental e orientações pra 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Baixa 
Monitoramento do estado de conservação do PCS 

Com pescadores e consumidores sobre a importância dos 
predadores 

Diagnóstico detalhado da costa (estado de conservação 
dos manguezais, aportes regionais)  
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Acesso ao PREPS (Marinha do Brasil/IBAMA/SEMA), 
programas de observador de bordo 
(ICMBIO/IBAMA/CEPNOR/comunidades tradicionais) e 
acompanhamento de desembarques (SAGRIMA) – 
Relação entre SEMA e Marinha do Brasil – 
Monitoramento dos recifes (ICMBIO, Programa Monitora, 
instituições de ensino) 

Elaborar parcerias com o Estaleiro Escola, Marinha do 
Brasil, IPHAN e universidades 

Plano de Proteção 
Espécies ameaçadas, endêmicas e de alto 

valor ecológico; Patrimônio Cultural 
Subaquático (PCS) 

Avaliação de impacto ambiental e orientações pra 
elaboração de planos de emergência em plataformas e 
portos 

Alta 

Formação de guias subaquáticos 

Realização de pesquisa etnográfica e histórica sobre a 
navegação e usuários da área 

Monitoramento do estado de conservação 

Avaliação física e química das partes dos naufrágios 

Levantamento de dados de engenharia, arquitetura e 
museologia dos naufrágios 

Avaliação das espécies que colonizam os naufrágios 

Plano de Manutenção e 
Administração 

Patrimônio Cultural Subaquático (PCS) 
Contextualização e processo de formação dos sítios 
arqueológicos 

Baixa 
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Identificação das Questões-Chave 

Uma questão-chave descreve uma agressão ou um gargalo de gestão para a efetiva 

consolidação da Unidade de Conservação, que são influências importantes a serem 

consideradas ao se descrever a condição atual dos recursos da UC e de como ela é 

manejada. De forma complementar à análise dos RVF, uma questão-chave pode não estar 

diretamente relacionada às declarações de significância e ao propósito da UC, mas ainda 

pode ser diretamente afetada por elas. Geralmente, uma questão-chave é um problema 

que pode ser abordado por um esforço de planejamento futuro, captação de dados ou ação 

de manejo e que exige uma decisão dos gestores da UC (ICMBIO, 2018). 

As questões-chaves foram priorizadas, onde a necessidade de planejamento e de 

dados, por não estarem diretamente relacionados, foram priorizados em momentos 

distintos, para tanto, foram utilizadas as seguintes perguntas orientadoras: 

 A necessidade de planejamento/dado é essencial para a conservação dos RVF? 

 A necessidade de planejamento/dado é essencial para a gestão da UC? 

A priorização foi realizada com base no atendimento dos seguintes critérios: 

 Relacionada aos RVF e ameaças críticas para a conservação da UC; 

 Direcionada para a resolução de conflitos; 

 Oportunidade de elaboração e implementação; 

Foi feita a somatória das priorizações das duas oficinas e seguir-se estas classes 1-

12 = Baixa; 13-24 = Média; 25-36 = Alta, tendo em vista que o maior valor total encontrado 

foi 36. 

No quadro a seguir estão identificadas as questões-chaves do PEM do Parcel de 

Manuel Luís. 

 

Quadro 4 – Questões-chave para o PEM do Parcel de Manuel Luís e sua priorização 

Comunicação e Educação 
Priorização 

Necessidade de Planejamento  

Preparar Planos de Comunicação voltado para públicos-alvo (comunidade, pesquisadores, 
mergulhadores, pescadores, estudantes e educadores). Média 

Preparar dossiê de informações sobre o PEM do Parcel de Manuel Luís relacionadas com os 
planos de emergência dos empreendimentos do entorno (plataformas, portos, minerações 
etc.). Média 

Buscar parcerias com instituições para divulgação do Plano de Manejo e produção de 
materiais educativos  Média 

Planejamento para realização de eventos de capacitação do PEMPML Baixa 

Necessidade de Dados   



Plano de Manejo do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís 

 
85 

 

Mapear os empreendimentos de óleo e gás e mineração que afetam o PEM do Parcel de 
Manuel Luís; os portos com navegação vinculada ao PEM do Parcel de Manuel Luís. Média 

Caracterizar os perfis dos públicos-alvo. Média 

Levantar possibilidades de uso de recursos de compensação de empreendimentos na região 
para financiar as ações de comunicação e educação ambiental. Baixa 

Esclarecimentos a respeito do Edital de intimação de Exploração da Fragata 
Portuguesa (ano 1999)   

Necessidade de Planejamento    

Análise jurídica da situação e verificação da validade da documentação Média 

Situação do acervo, guarda, estado de conservação, inventário dos bens eventualmente 
explorados. Alta 

Conclusão legal sobre a continuidade deste documento de exploração Baixa 

Necessidade de dados   

Levantamento da documentação existente sobre esta exploração na Marinha/Capitania, 
Polícia Federal e universidades Alta 

Documentação histórica e documentação de campo obtida pelo eventual concessionário Baixa 

Manifestação da Marinha e IPHAN e SEMA Média 

Solicitar o georreferenciamento e a localização do PCS eventualmente localizados pelo 
possível concessionário. Baixa 

Tornar público para que as pessoas possam saber o que foi estudado Baixa 

Governança participativa com o Conselho Consultivo do Mosaico   

Necessidade de Planejamento    

Realizar capacitações do conselho consultivo Média 

Realizar planejamento participativo bianual para determinar atividades a serem elaboradas 
pelas entidades do conselho Alta 

Plano de engajamento do conselho consultivo do Mosaico Baixa 

Necessidade de dados   

Diagnóstico da atuação/atividades executadas pelas entidades que compõe o conselho Média 

Mapeamento de atores que possam ter interface com as atividades a serem executadas na 
implementação do plano de manejo do PEM do Parcel de Manuel Luís Alta 

Mapeamento de novas vias de participação e parcerias com 
atores/parceiros/colaboradores/entidades interessadas em colaborar com a governança – 
aberto para unidades de federação – nível nacional e internacional – de forma ampla Média 
Parcerias interinstitucionais para fiscalização e pesquisa e monitoramento com 
instituições públicas, privadas, terceiro setor (ICMBIO/CEPNOR, universidades públicas e 
privadas, Polícia Ambiental – BPA, Marinha do Brasil, Núcleo Especial de Polícia Marítima 
(NEPON), Base Aérea de Alcântara, IBAMA, IPHAN, Capitania dos Portos)   

Necessidade de Planejamento    

Boas práticas de monitoramento de longo prazo (banco de dados, protocolo, gestão de 
informação e dados, etc.) Média 

Caráter de observação (monitoramento, alerta, experimentação e teste de hipóteses) Média 

Plano de avaliação de impactos Baixa 

Plano de logística e infraestrutura interinstitucional Baixa 

Plano de Proteção Baixa 

Validação dos dados dos PCS (expedição) Baixa 

Formalizar parcerias entre as instituições Média 

Buscar recursos financeiros oriundos de compensações, Termos de Ajuste de Conduta para 
fiscalização, monitoramento e pesquisa Baixa 
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Necessidade de dados   

Quantificar instrumentos (logística) /equipe/tempo/periodicidade necessária para 
fiscalização, monitoramento e pesquisa Baixa 

Saber quais são os parceiros e de quais áreas são necessários para fiscalização, 
monitoramento e pesquisa (Ex: disposição de embarcações, marinas) Média 

Avaliação dos processos de licenciamento (atuais e antigos) que podem contribuir com 
compensações - TAC Alta  

Estação meteo-oceanográfica Baixa 

Sensoriamento remoto alta resolução espacial e temporal Baixa 

Integração de rede de instrumentação  Baixa 

Monitoramento metagenômico  Baixa 

Levantamentos de biodiversidade Média 

Coleta de testemunhos da matriz recifal Baixa 

Levantamento do estado de conservação do PCS Baixa 

Fonte: Própria. 
 

 

Participantes da Oficina de Validação do Plano de Manejo. 
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Subsídios para interpretação ambiental 

Um dos objetivos do SEUC (MARANHÃO, 2011) é favorecer condições e promover a 

educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

sustentável (Artigo 2º). A Interpretação Ambiental é um conjunto de estratégias de 

comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e 

culturais a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido 

(ICMBIO, 2018). 

São listados a seguir os subsídios, tangíveis e intangíveis, para interpretação 

ambiental do PEM do Parcel de Manuel Luís, que buscaram expressar os atributos 

emocionais, aqueles que tocam e encantam o povo da região.  

 

As cores do PEM do Parcel de Manuel Luís: O movimento das marés e das correntes 

marinhas proporcionam o baile das cores dos corais e toda fauna e flora existentes no 

PEM do Parcel de Manuel Luís, contribuindo com o equilíbrio da biodiversidade regional 

e relatando uma coreografia de riqueza de vida em abundância. 

Esponja. 
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Paisagem natural subaquática: É preciso controlar a respiração para observar em 

estado puro a vida oceânica e poder flutuar na intensidade das marés quentes das 

correntes tropicais, entrando na dança marinha embalada pelas águas azuis que 

envolvem um conjunto de biotipos únicos num espaço com variações de fundos, morros 

e pináculos que fascinam e podem hipnotizar, como o canto das sereias que seduzem os 

navegantes: “uma beleza que atrai, mas que pode matar”.  

 

O PEM é uma verdadeira obra de arte: Possui um patrimônio cultural subaquático 

único que serve como moradia para os peixes e continua suscitando novas questões a cada 

vez que é observado, e apresenta uma orquestra de ambientes recifais repletos de cores 

e vida harmonizando com as marés e os ventos quentes tropicais, formando uma 

paisagem especial numa coreografia ancestral de espécies multidiversas.   

 

Vida Marinha: O Parcel de Manuel Luís é uma grande fonte de vida marinha, 

representando uma explosão de biodiversidade tropical, onde grandes cardumes bailam 

entre exuberantes ambientes recifais, atuando também como berçário e área de 

alimentação para diversas espécies, incluindo ameaçadas, como o mero e o tubarão-bico-

fino, e endêmicas, como o sensível coral de fogo. 

 

  Holacanthus ciliares (peixe-anjo). 
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Atos legais e administrativos 

Muitas das decisões de gestão de uma unidade de conservação são dirigidas ou 

influenciadas por atos legais e administrativos. Os atos legais são requisitos específicos 

que devem ser cumpridos, e podem ser expressos no diploma legal de criação da unidade, 

em legislação distinta após a sua designação ou em processo judicial. Os atos legais podem 

ampliar o propósito da unidade ou introduzir elementos não relacionados ao propósito.  

Os atos administrativos são, em geral, acordos alcançados por meio de processos 

formais e documentados, como termos de reciprocidade, termos de compromisso, 

acordos de cooperação e convênios.  

Atos legais e administrativos podem promover, em muitos casos, uma rede de 

parcerias que ajudam a cumprir os objetivos da unidade de conservação e facilitar as 

relações de trabalho com outras instituições. Juntos, os atos legais e administrativos 

constituem um componente essencial no planejamento e manejo da UC. 

Os atos legais e administrativos que são aplicados no PEM do Parcel de Manuel Luís 

encontram-se listados no quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Atos legais e administrativos relacionados ao PEM do Parcel de Manuel Luís 

ESTADUAL 
Norma, número e data Ementa 
Decreto Estadual nº 11.902, de 11 
de junho de 1991 

CRIA, no Estado do Maranhão, o PARQUE ESTADUAL MARINHO DO 
PARCEL DE MANUEL LUÍS (MANUEL LUÍS – MESTRE ALVARO – DO 
SILVA (BAIXIOS), com limites que especifica e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 5.405, de 8 de abril 
de 1992 

Institui o Código de Proteção de Meio Ambiente e dispõe sobre o 
Sistema Estadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos 
naturais do Estado do Maranhão. 

Decreto Estadual nº 13.494 de 12 
de novembro de 1993 

Regulamenta o Código de Proteção do Meio Ambiente do Estado do 
Maranhão (Lei nº 5.405/1992). 

Lei Estadual nº 9.279, de 20 de 
outubro de 2010 

Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema 
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. 

Decreto Estadual n° 28.549, de 31 
de agosto de 2012 

Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.279, de 20 de outubro 
de 2010, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o 
Sistema Estadual de Educação Ambiental do Estado do Maranhão. 

Lei Estadual nº 9.412, de 13 de 
julho de 2011 

Regulamenta a Compensação Ambiental no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

Lei Estadual nº 9.413, de 13 de 
julho de 2011 

Regulamenta o art. 241 da Constituição do Estado do Maranhão, o 
Capítulo III, Seção VII da Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril de 
1992, o Capítulo II, Seção VIII do Decreto Estadual nº 13.494, de 12 
de novembro de 1993, e institui o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação da Natureza do Maranhão e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 35.177, de 12 
de setembro de 2019 

Regulamenta o art. 20, inciso II, da Lei Estadual nº 5.405, de 8 de 
abril de 1992, e disciplina as atividades e governança do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão 
(ZEE/MA). 
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Portaria SEMA nº 188, de 7 de 
dezembro de 2020 

Dispõe sobre a instituição do Mosaico dos Recifes Maranhenses 
abrangendo as Unidades de Conservação Estaduais-UCE’s dos 
Parques Marinhos Estaduais Banco do Álvaro, Banco do Tarol, 
Parcel de Manuel Luís e suas respectivas zonas de amortecimento 

Portaria SEMA nº 62, de 28 de 
maio de 2012  
 

Institui o Termo de Referência para elaboração do item específico 
Unidades de Conservação e Compensação Ambiental no conteúdo 
dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) a serem apresentados no 
procedimento de Licenciamento Ambiental. 

FEDERAL 
Norma, número e data Ementa 

Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho 
de 1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.  

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei Federal nº 7542, de 26 de 
setembro de 1986 

Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de 
coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em 
águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus 
acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, 
alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 99.165, de 12 
de março de 1990. 

Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Decreto Federal nº 1.905, de 16 de 
maio de 1996. 

Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, 
conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971. 

Decreto Federal nº 2.508, de 4 de 
março de 1998. 

Promulga o Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição 
Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro de 
1973, seu Protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 
1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V. 

Lei Federal nº 7.661, de 16 de maio 
de 1988. 

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 
providências. 

Resolução Conama nº 237, de 19 
de dezembro de 1997 

Revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 
ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído 
pela Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 3.607, de 21 de 
setembro de 2000 

Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo 
de Extinção – CITES, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 5.300, de 7 de 
dezembro de 2004. 

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, dispõe sobre 
regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 
gestão da orla marítima, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 5.758, de 13 de 
abril de 2006. 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, 
seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 6.698, de 17 de 
dezembro de 2008. 

Declara as águas jurisdicionais marinhas brasileiras Santuário de 
Baleias e Golfinhos do Brasil. 

Portaria ICMBIO nº 19, de 9 de 
março de 2016 

Aprova o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos 
Ambientes Coralíneos – PAN Corais, contemplando 52 espécies 
ameaçadas de extinção, estabelecendo seu objetivo geral, objetivos 
específicos, prazo de execução, abrangência e formas de 
implementação e supervisão. 

Fonte: Adaptado dos documentos citados. 
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 PARTE 3 – ZONEAMENTO E NORMAS 

De acordo com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) 

(MARANHÃO, 2011), zoneamento é:  

 

“definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de 

manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições 

para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e 

eficaz (MARANHÃO, 2011)”. 

 

O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, utilizado 

como recurso para se alcançar melhores resultados no manejo de uma UC, pois identifica 

áreas com características naturais similares e finalidades que podem ser ou não 

complementares. Ao mesmo tempo, o zoneamento estabelece usos diferenciados para 

cada zona, segundo seus objetivos. Obter-se-á, desta forma, maior proteção, pois cada 

zona será manejada seguindo-se normas para elas estabelecidas (ICMBIO, 2018).  

Na tabela (Tabela 2) é apresentado a porcentagem de áreas para cada zona 

determinada no zoneamento do PEM do Parcel de Manuel Luís. 

 

Tabela 2 - Áreas das zonas – Zoneamento do PEM do Parcel de Manuel Luís 

Zona Área (ha) % 

Zona de Preservação 42.032,38 91,92 

Zona de Conservação 546,50 1,19 

Zona de Uso Restrito   

ZUR 1 679,32 2,39 

ZUR 2 887,07 1,49 

ZUR3 679,32 1,95 

Total = 45.237,9 100 

Zona de Amortecimento 241.375,12  

Fonte: própria. 

 

As zonas podem ser observadas mais detalhadamente no mapa abaixo e, em 

seguida, no mapa da Zona de Amortecimento.  
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Amostragem de organismos bentônicos para a elaboração deste plano de manejo. 
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Zonas sem ou com baixo grau de intervenção 

Zona de Preservação (ZPRE) 

Descrição 

É a zona onde os ecossistemas existentes permanecem o mais preservado 

possível. Corresponde a áreas sensíveis dentro do PEM do Parcel de Manuel Luís, 

abrangendo quase toda a sua extensão. Nesta zona os ecossistemas se encontram sem ou 

com mínima alteração, nas quais se deseja manter o mais alto grau de preservação, de 

forma a garantir a manutenção de espécies, os processos ecológicos, os processos 

evolutivos dos ambientes e o mantenimento do status de provedor genético com potencial 

de dispersão, colonização e/ou repovoamento para outros ambientes dentro e fora da UC. 

Três áreas de ancoragem (A) foram definidas nesta Zona para atender aos princípios de 

segurança às embarcações de pesquisa/monitoramento/fiscalização e pernoite destas 

embarcações, são elas: 

A1: Latitude: -0,77721 Longitude: -44,27969 

A2: Latitude: -0,82932 Longitude: -44,25875 

A3: Latitude: -0,94246 Longitude: -44,31943 

A4: Latitude: -0,91106 Longitude: -44,18130 

 

O objetivo geral do manejo é a manutenção dos ecossistemas locais com o grau 

máximo de preservação, servindo de fonte de dispersão, colonização e/ou repovoamento 

para as outras zonas da UC e seu entorno. 

 

Critérios de definição 

Esta zona possui maior representatividade ambiental, tendo cotas batimétricas 

representadas por ambientes de morros recifais, pináculos, áreas de deposição de 

sedimentos, assim como áreas com correntes erosivas. Nela, são encontradas espécies 

ameaçadas de extinção (Portaria MMA nº 445/2014): Millepora laboreli, que é endêmico 

do PEM do Parcel de Manuel Luís e está listado como espécie vulnerável (VU); a anênoma 

Bunodosoma cangicum, em perigo de extinção; e as espécies Mussismilia hispida, 

Siderastrea stellata, Phyllogorgia dilatata e Millepora braziliensis, que são endêmicas no 

Brasil. Apresenta organismos nectônicos considerados Vulneráveis (VU, Portaria MMA nº 
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445/2014), tais como Carcharhinus perezii, Mycteroperca bonaci, Scarus zelindae, 

Sparisoma frondosum, Sparisoma axillare, Lutjanus cyanopterus e Microspathodon 

chrysurus, além da Epinephelus itajara, considerada Criticamente Ameaçada (CR, Portaria 

MMA nº 445/2014) e a Scarus trispinosus Em Perigo (Portaria MMA nº 445/2014). Esta 

zona pode ser considerada uma fonte de berçário, uma vez que larvas planctônicas foram 

encontradas em grande densidade, indicando importante ligação bento-pelagial em 

ambientes recifais. Possui uma diversidade de fitoplâncton, caracterizando o potencial 

imenso de produção primária. Dentro desta zona ainda está sepultado o navio Salinas, 

considerado pelos estudos de elaboração deste plano de manejo como um sítio 

arqueológico com alta valoração patrimonial.  

 

Normas  

1. As atividades permitidas nesta zona são: proteção, pesquisa, monitoramento 

ambiental e recuperação ambiental (preferencialmente de forma natural). 

2. Em casos excepcionais, será permitida a coleta de exemplares da fauna vinculada a 

planos de reprodução de espécies ameaçadas de extinção, mediante projeto 

específico e comprovação da não ocorrência da espécie-alvo nas demais zonas. 

3. A proteção, fiscalização e o monitoramento deverão ser permanentes, visando 

diminuir possíveis vetores de pressão e outras formas de degradação. 

4. Não será permitido o turismo. 

5. O trânsito de embarcações deverá ser limitado e realizado somente quando 

indispensável para viabilizar as atividades autorizadas pelo órgão gestor (SEMA). 

6. Não serão permitidos deslocamentos em embarcações de qualquer natureza, exceto 

nos casos previstos na Norma 5, assim como para o desenvolvimento das atividades 

de proteção, fiscalização, pesquisa e monitoramento.  

7. Não será permitida a instalação de qualquer infraestrutura, em área emersa ou 

submersa, a não ser, excepcionalmente, quando essencial para pesquisas científicas, 

desde que de acordo com os objetivos da Zona e previamente autorizada pelo órgão 

gestor.  

8. O fundeio/ancoragem só será permitido quando autorizado pela SEMA, devendo ser 

realizado nos pontos indicados no mapa de zoneamento, visando a segurança da 

navegação e dos ambientes recifais existentes. 
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Recomendação: Recomenda-se que o fundeio/ancoragem seja realizado na Zona 

de Uso Restrito e o deslocamento feito por embarcações do tipo bote inflável que 

permita a execução das atividades autorizadas pela SEMA. 

 

 

Ascidia colonial Stomazoa gigantea 
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Zona de Conservação (ZCON) 

Descrição 

Esta zona contém ambientes naturais de relevante interesse ecológico, científico e 

paisagístico, área de grande incidência de pináculos e presença de um naufrágio e de dois 

sítios arqueológicos. Há uma pequena intervenção humana por decorrência de naufrágios 

ocorridos no passado e de histórico de resgate de soçobrados destes naufrágios, além de 

visitação subaquática com atividades predatórias com fundeamento de embarcações 

sobre o pináculo onde encontra-se assentada a âncora do navio Ana Cristina.  

O objetivo geral do manejo é a manutenção do ambiente o mais natural possível 

e, ao mesmo tempo, dispor de condições primitivas para a realização das atividades de 

pesquisa e visitação de baixo grau de intervenção.  

Critérios de definição 

Está zona foi determinada para permitir visitação de baixo grau de intervenção ao 

naufrágio do Ana Cristina e dos sítios arqueológicos West Point e Ilha Grande, sendo 

possível a visitação a estes locais. É possível também a observação da vida marinha por 

profissionais/pesquisadores/visitantes habilitados e com autorização da SEMA. 

Normas 

1. As atividades permitidas nesta zona são: proteção, pesquisa, monitoramento 

ambiental, visitação de baixo grau de intervenção e recuperação ambiental 

(preferencialmente de forma natural). 

2. As atividades de educação patrimonial e de contemplação da natureza poderão 

ocorrer em qualquer local da Zona de Conservação. 

3. O fundeio/ancoragem não é permitido nesta zona. 

4. O acesso/visitação será feito somente com a utilização de embarcações pequenas 

adaptadas ao mergulho recreativo e que estejam listadas em plano de navegação, 

conforme norma geral indicativa, devendo o autorizado, posteriormente à visitação, 

apresentar à SEMA o track de navegação destas embarcações. 

5. Não é permitido retirar dos naufrágios e sítios arqueológicos quaisquer soçobrados 

e artefatos, tais como souvenires, sem a devida autorização da SEMA.  
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6. O resgate de soçobrados e artefatos dos naufrágios e sítios arqueológicos é facultado 

somente à pesquisa científica, desde que haja autorização do IPHAN, Marinha do 

Brasil e SEMA.  

Zona de Uso Restrito (ZRES) 

Descrição 

Está zona foi delimitada para atender ao fundeio/ancoragem de embarcações de 

forma segura e para limitar o impacto sobre os recursos naturais, naufrágio e sítios 

arqueológicos presentes no PEM do Parcel de Manuel Luís.  

O objetivo geral de manejo é a manutenção de um ambiente natural, conciliada 

ao uso direto de baixo impacto dos recursos naturais e a realização de atividades de 

pesquisa, fundeio/ancoragem e visitação de baixo grau de intervenção.  

 

Critérios de definição 

Tratam-se de três áreas definidas a partir de pontos geográficos específicos, 

sendo: 

ZUR 1: Latitude: -0,9274 Longitude: -44,2378 

ZUR 2: Latitude: -0,9003 Longitude: -44,3149 

ZUR 3: Latitude: -0,86035 Longitude: -44,33291 

Estes pontos geográficos são centrais para um buffer de 1 milha náutica de raio e 

delimitados pelas isóbatas -25m e -15m para a ZUR 2 e as isóbatas -20m e -25m para a 

ZUR 3. Um ponto de ancoragem foi definido nesta Zona para atender aos princípios de 

segurança às embarcações de visitação/pesquisa/monitoramento/fiscalização e pernoite 

destas embarcações: A3: Latitude: -0,86035 Longitude: -44,33291. 

São áreas bem conservadas, podendo ser realizadas atividades de pesquisa e 

visitação de baixo grau de intervenção.  

 
Normas  

1. São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento 

ambiental, visitação de baixo grau de intervenção e ancoragem de embarcações. 

2. Nesta zona será permitida a inserção de estruturas de fundeio para embarcações 
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mediante autorização da SEMA. 

3. O trânsito de embarcações deverá ser limitado àquelas permitidas nos planos de Uso 

Público e de Pesquisa. 

4. A ancoragem é permitida e deverá ser autorizado pela SEMA conforme norma geral 

indicativa de apresentação de plano de navegação e posteriormente à visitação 

apresentação de track de navegação. 

5. A ancoragem na ZUR 1 só será permitida após a instalação de poita permanente. 

Zona de Amortecimento (ZA) 

Descrição 

Segundo Maranhão (2011) Artigo 2, XXIV a definição de zona de amortecimento é:  

o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade (MARANHÃO, 2011). 

O objetivo geral de manejo é a manutenção de um ambiente natural, conciliada 

ao uso direto de baixo impacto dos recursos naturais e a realização de atividades de 

pesquisa, visitação de baixo grau de intervenção e pesca artesanal.  

Critérios de definição 

Áreas bem conservadas conforme observado em estudo feito em ponto específico 

(PA 8) ao sudoeste do limite de PEM do Parcel de Manuel Luís. Faz ligação com a APA das 

Reentrâncias Maranhenses e o Corredor Ecológico Parcel-Tarol. Segue a descrição 

Geográfica desta Zona de Amortecimento:  

Vértice 1 – Latitude: -0.666643 Longitude: -44.441035; 

Vértice 2 - Latitude: -0.729679 Longitude: -44.494846; 

Vértice 3 - Latitude: -1.125433 Longitude: -44.493391; 

Vértice 4 - Latitude: -1.212189 Longitude: -44.017966; 

Vértice 5 - Latitude: -0.931327 Longitude: -44.015234; 

Vértice 6 - Latitude: -0.776003 Longitude: -44.027866; 

Vértice 7 - Latitude: -0.725764 Longitude: -44.067960; 

Vértice 8 - Latitude: -0.666693 Longitude: -44.155900. 
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Normas 

1. São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa científica, monitoramento 

ambiental, visitação de baixo grau de intervenção, recuperação ambiental e tráfego 

de embarcações. 

2. Qualquer pesquisa para prospecção visando o uso direto de recursos naturais a ser 

realizada nesta Zona de Amortecimento deve ter a autorização da SEMA.  

3. Não serão permitidos licenciamentos de atividades potencialmente poluidoras de 

qualquer grau nesta Zona de Amortecimento. 

4. Nesta Zona de Amortecimento será permitida a inserção de estruturas de fundeio 

para embarcações. 

5. Não é permitido o lançamento de água de lastro. 

6. A realização de pesquisas de cunho cultural ocorrerá mediante autorização do 

IPHAN, Marinha do Brasil e SEMA. 

Corredor Ecológico Parcel-Tarol 

Descrição 

Segundo Maranhão (2011) Artigo 32, § 2º Os limites da zona de amortecimento e 

dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas 

no ato de criação da unidade ou, posteriormente, no seu Plano de Manejo. 

O objetivo geral de manejo é proteger o fluxo gênico, a movimentação da biota e 

a preservação de habitat para a vida marinha entre o PEM do Parcel de Manuel Luís e o 

PEM Banco do Tarol. 

Barracuda Sphyraena barracuda 
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Critérios de definição 

A predição de biodiversidade demonstrou (ver item: Análise da Biodiversidade do 

PEM do Parcel de Manuel Luís) que o Ponto Amostral 08 alocado próximo aos limites do 

PEM do Parcel de Manuel Luís (vide Diagnóstico do Plano de Manejo do PEM do Parcel de 

Manuel Luís item 3.1 Caracterização das amostragens) está em cota batimétricas mais 

profunda do que a região central da UC onde ocorrem os bancos de rodolitos que são 

ambientes associados às formações coralíneas, estas cotas apresentaram uma parcela 

importante de riqueza média de espécies. Este Corredor Ecológico foi criado para 

proteger os bancos de rodolitos e funcionar como “bancos de sementes” de recifes por 

abrigar estágios microscópicos e diferentes fases do ciclo de vida de algas e invertebrados, 

facilitando processos de sucessão ou recuperação dos ambientes do entorno do PEM do 

Parcel de Manuel Luís e do PEM Banco do Tarol. 

Os limites do Corredor Ecológico, assim definido, se dá em projeção linear entre o 

ponto limite do PEM do Parcel de Manuel Luís: Latitude -0.966672 Longitude: -44.349998 

e o ponto limite do PEM Banco do Tarol: Latitude: -1.110634 Longitude: -44.584016; e em 

projeção linear entre o ponto limite do PEM do Parcel de Manuel Luís: Latitude - 0.766666 

Longitude: -44.350000 e o ponto limite do PEM Banco do Tarol: Latitude: -0.832964 

Longitude: -44.58297. 

 

Normas 

1. São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa científica, monitoramento 

ambiental, visitação de baixo grau de intervenção, recuperação ambiental e tráfego 

de embarcações de pequeno porte. 

2. No Corredor Ecológico Parcel-Tarol não serão permitidas atividades de pesca. 

3. No Corredor Ecológico Parcel-Tarol não será permitido o tráfego de embarcações de 

grande porte (comprimento igual ou superior a 24 metros e arqueação bruta (AB) 

maior que 100 toneladas). 

4. No Corredor Ecológico Parcel-Tarol não serão permitidas atividades conflitantes 

com os objetivos da área.  
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Normas gerais  

 
1. As atividades desenvolvidas no PEM do Parcel de Manuel Luís, previstas nos Planos 

Específicos, deverão estar de acordo com a sua categoria e os seus objetivos e não 

poderão comprometer a integridade dos recursos naturais, bens culturais e os 

processos ecológicos mantenedores da biodiversidade.  

2. Fica proibido na área do PEM do Parcel de Manuel Luís: 

a) o uso de iscas como atrativos de espécimes da fauna, exceto para pesquisa 

científica e monitoramento autorizados. 

b) o batismo (Discovery, Scuba Diving) e check out. 

c) o pernoite realizado fora dos pontos de ancoragem já definidos no mapa de 

zoneamento. 

d) as atividades de pesca, captura ou coleta de quaisquer organismos marinhos, 

com finalidade outra que não a pesquisa científica, devidamente autorizada 

pela SEMA.  

e) quaisquer atividades que impliquem poluição ou danos físicos que possam 

causar impacto sobre as comunidades biológicas, estrutura geológica e bens 

culturais da área (como esgotamento de porão, limpeza de casco, entre 

outros). 

f) qualquer liberação ou lançamento de efluentes líquidos (esgoto, resíduos 

oleosos e outros) e também acionamento da bomba de porão no interior da 

UC, excetuando-se situações emergenciais que coloquem em risco a vida dos 

passageiros e tripulantes das embarcações.  

g) lançamento de resíduos sólidos ou provenientes de alimentos nas águas, 

devendo todo lixo ser disposto adequadamente no continente.  

h) contato intencional com substrato, fauna, flora e bens culturais. 

i) perseguir e/ou molestar qualquer exemplar da vida marinha. 

j) o porte de equipamento de pesca, exceto aqueles autorizados pela SEMA para 

pesquisa científica em projeto específico. 

k) eventos esportivos e culturais. 

 

3. A exploração, remoção ou demolição de coisas ou bens afundados, submersos, 

encalhados e perdidos, de acordo com a Lei Federal nº 7542/1986, só poderá ser 

feito respeitando a legislação vigente e quando aprovado pela SEMA. 
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4. A pesquisa sobre o patrimônio cultural subaquático somente poderá ser realizada 

com autorização do IPHAN, da Marinha do Brasil e da SEMA. 

5. As pesquisas arqueológicas permitidas devem prever o mínimo de 

intervenção/impacto negativo sobre os recursos naturais e ao naufrágio e sítios 

arqueológicos subaquáticos, seguindo as recomendações da Convenção da Unesco 

para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático de 2001. 

6. A disseminação de espécie que possa causar dano à fauna marinha e ecossistemas 

costeiros é infração ambiental tipificada pelo artigo 67 do Decreto Federal 6.514/08 

e crime ambiental tipificado pelo artigo 61 da Lei Federal 9.605/98. 

7. Serão admitidas ações emergenciais visando à segurança dos usuários, à 

integridade dos atributos da UC e ao alcance de seus objetivos em quaisquer zonas, 

tais como intervenções em áreas de poitas, controle e erradicação de espécies 

exóticas invasoras e recuperação/restauração de ecossistemas. 

8. Será proibida a retirada ou alteração, sem autorização e acompanhamento do 

órgão competente, em parte ou na totalidade, de qualquer bem natural ou 

patrimônio arqueológico, ressalvados os casos previstos anteriormente.  

9. Embarcações de apoio, conforme definição NORMAM 01/DPC 2005, que naveguem 

com propulsão mecânica na área de mergulho, devem utilizar sistema de gaiola de 

proteção.  

10. As embarcações devem estar em conformidade com as normativas da Marinha do 

Brasil para o transporte de passageiros, além de estarem em conformidade com o 

previsto no Plano de Uso Público. 

11. A utilização de scooter (equipamento de propulsão automática subaquática) só 

será permitida em situações específicas, mediante autorização da SEMA. 

12. O uso de aparelhos sonoros será permitido em caso de emergência e de pesquisa 

científica devidamente autorizada. 

13. Todas as atividades de uso público no PEMPML devem ocorrer na presença de 

condutor ambiental subaquático cadastrado na SEMA, devendo este ser qualificado 

como dive master ou instrutor credenciado por certificadora de mergulho 

recreativo.  

14. O número de mergulhadores por momento deve atender à capacidade suporte a 

ser indicada no Plano de Uso Público. 
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15. Todas as atividades a serem desenvolvidas no PEM do Parcel de Manuel Luís são 

passíveis de autorização da SEMA, observando-se o Plano de Manejo e outras 

normativas específicas aplicáveis à área, devendo o interessado apresentar um 

Plano de Navegação no ato de solicitação da autorização. 

16. O Plano de Navegação a ser apresentado no âmbito do processo de autorização 

deverá conter, minimamente: o período de incursão na UC, as coordenadas dos 

pontos de parada previstos, o tempo de permanência em cada ponto, a descrição das 

atividades a serem realizadas, o Plano de Atendimento a Emergências e demais 

informações relevantes para a análise do pedido de autorização. 

17. Ao retorno das atividades deverá ser apresentado o track da navegação, sob pena 

de não retornar ao PEM do Parcel de Manuel Luís. 

18. Serão permitidas atividades de mergulho apenas para mergulhadores 

certificados no nível avançado. 

19. A pesquisa científica na Unidade de Conservação poderá ocorrer em qualquer 

zona, mediante autorização da SEMA, de acordo com os procedimentos 

estabelecidos para este fim: 

a) Justificar o uso da metodologia em projetos e adotar critérios rigorosos 

quando houver manipulação direta de espécies ameaçadas, endêmicas e 

restrições ecológicas. 

b) As marcações e os sinais utilizados nas atividades de pesquisa científica e 

fiscalização deverão priorizar os materiais biodegradáveis e/ou inertes e se 

limitar aos locais previamente definidos, acordados e autorizados pela SEMA. 

c) O emprego de outro tipo de material deve estar explícito no projeto e 

justificado quando da submissão do projeto à SEMA. 

d) A coleta de espécimes de fauna deverá garantir a manutenção de populações 

viáveis in situ. 

e) Ao encerramento das atividades de pesquisa científica, quaisquer elementos 

que tenham sido introduzidos com fins experimentais deverão ser retirados 

pelo pesquisador. 
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 GLOSSÁRIO 

Água de lastro: é a água que reduz tensões no casco, equilibra a perda de peso, 

proporciona melhor manobra, e também ajuda a melhorar as condições de vida da 

tripulação reduzindo as vibrações e movimentos descontrolados da embarcação. 

Algas epilíticas: que vivem sobre as superfícies de rochas ou pedras. 

Batismo (Discovery, Scuba Diving): O batismo é a mais popular introdução ao mergulho 

autônomo do mundo. O batismo pode ser realizado em praticamente qualquer lugar onde 

haja água: uma piscina, no oceano, em um rio, lago ou pedreira alagada. A profundidade 

média dos mergulhos é de 6 metros onde é possível ver a maior variedade de vida 

marinha. 

Check out (referente ao mergulho): Primeiro mergulho em ambiente marinho após a 

realização do curso teórico. 

Dive master: Certificação da educação continuada para mergulhadores. 

Eutrófica: quando um corpo de água recebe uma grande quantidade de efluentes com 

matéria orgânica enriquecida com minerais e nutrientes que induzem o crescimento 

excessivo de algas e plantas aquáticas 

Fitoplâncton: O fitoplâncton compreende o conjunto de algas microscópicas 

fotossintetizantes e unicelulares que habitam os ecossistemas aquáticos. O fitoplâncton é 

encontrado em suspensão “flutuando” em águas abertas, geralmente, próximo à 

superfície. 

Fragata Portuguesa: Fragata - navio de guerra veloz de 3 mastros. Portuguesa - da 

Marinha Portuguesa. 

Isóbata:  é o nome de uma linha que em um mapa ou em uma carta náutica une os pontos 

que apresentam a mesma profundidade subaquática. 

Monitoramento ambiental: O monitoramento ambiental, previsto na Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA), tem o intuito de monitorar e prover melhor controle da de 

parâmetros de qualidade relacionados à preservação e recuperação de áreas de interesse 

ambiental. Por meio de instrumentos, técnicas, processos de coleta e análise de dados e 

estudos, o monitoramento ambiental averigua sistematicamente variáveis ambientais 

relacionadas aos recursos naturais locais de maneira qualitativa e quantitativa. 

Organismos bentônicos: os organismos bentônicos são definidos como espécies que 

vivem em relação íntima com o fundo (substrato), seja para fixar-se a ele, ou para 

perfurar, escavar e/ou caminhar sobre a superfície. 
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Organismos nectônicos: os néctons são organismos aquáticos que se destacam por sua 

capacidade de vencer a força da correnteza. São seres vivos, portanto, que apresentam 

capacidade de deslocamento e natação. 

Patrimônio arqueológico: Reconhecidos como parte integrante do Patrimônio Cultural 

Brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, os bens de natureza 

material de valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho 

de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União. Também são considerados 

sítios arqueológicos os locais onde se encontram vestígios positivos de ocupação humana, 

os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 

aldeamento, "estações" e "cerâmicos”, as grutas, lapas e abrigos sob rocha. além 

das inscrições rupestres ou locais com sulcos de polimento, os sambaquis e outros 

vestígios de atividade humana (www. http://portal.iphan.gov.br/). 

Patrimônio Cultural Subaquático: significa todos os vestígios da existência do homem de 

carácter cultural, histórico ou arqueológico, que se encontrem parcial ou totalmente, 

periódica ou continuamente submersos, há, pelo menos, 100 anos (…)”. Convenção sobre 

a Proteção do Património Cultural Subaquático, Paris, 2 de novembro de 2001 Artigo 1 - 

Definições 

Pináculos: estruturas físicas, geralmente com a base rochosa, que soergue do fundo 

marinho até a superfície ou próximo dela. 

Rodolito: as crostas dessas algas calcáreas quando crescem totalmente livres (talo não 

aderido ao substrato consolidado), formam os rodolitos (que rolam sobre o fundo 

marinho), também denominados maerl. Rodolitos são constituídos por crostas dessas 

algas calcárias (geralmente >50%) concrescidas com outros organismos, que formam 

nódulos (esféricos, discóides ou elipsóides) ou são formados inteiramente por apenas 

uma ou mais espécies de algas calcárias. O termo rodolito é mais usado para uma 

estrutura individual e banco de rodolitos para o conjunto de rodolitos e a comunidade 

formada por outros organismos associados. 

Soçobrados: que naufragaram. 

Track: caminho gravado em GPS. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf
http://portal.iphan.gov.br/
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Visitação de baixo grau de intervenção: Corresponde às formas primitivas de visitação 

e recreação que ocorrem em áreas com alto grau de conservação, possibilitando ao 

visitante experimentar algum nível de desafio, solidão e risco. Os encontros com outros 

grupos de visitantes são improváveis ou ocasionais. A infraestrutura, quando existente, é 

mínima e tem por objetivo a proteção dos recursos naturais e a segurança dos visitantes. 

É incomum a presença de estradas ou atividades motorizadas (CREMA; FARIA, 2018). 

Zona pelágica: é a região oceânica onde vivem normalmente seres vivos que não 

dependem dos fundos marinhos (os bentos e os organismos demersais). Trata-se do 

ambiente ecológico das águas oceânicas abertas, acima do ambiente bentônico do fundo 

dos mares, sendo habitado principalmente por seres planctônicos e nectônicos. 

Zooantídeo: está entre os organismos que compõem os substratos rochosos marinhos, 

as espécies residentes possuem um papel fundamental na manutenção do ambiente. 

Podem ocorrer em simples pólipos ou em colônias, tão pouco conectados por um tecido 

comum ou não. Alguns gêneros são encontrados em áreas com forte ação das ondas ou 

em águas calmas e rasas (Isaurus, Palythoa, Protopalythoa e Zoanthus sp.) enquanto 

outros são encontrados sempre em associação com esponjas, hidróides, poliquetas ou 

gorgônias como Acrozoanthus, Parazoanthus e Epizoanthus sp. (MATHER & 

BENNETT,1993). Os zoantídeos dos gêneros Palythoa sp., Protopalythoa sp. e Zoanthus 

sp. são organismos freqüentes dentro das comunidades de águas rasas ao longo da costa 

do Brasil. 

Zooplâncton: O zooplâncton é um tipo de plâncton heterotrófico que varia de organismos 

microscópicos a grandes espécies, como águas-vivas. O zooplâncton é encontrado em 

grandes corpos d’água, incluindo oceanos e sistemas de água doce. 
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