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Compatibilidade com Planos e Programas Co-

localizados 

Âmbito Federal 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

O PAC foi lançado em janeiro de 2007 com o objetivo de estimular o crescimento da 

economia brasileira por meio do investimento em obras de infra-estrutura logística, 

energética, social e urbana em todo o país. 

Segundo o relatório de balanço de quatro anos do PAC, publicado em dezembro de 

2010 (PAC, 2010), este programa possui as seguintes atividades que abrangem o 

município de São Sebastião:  

 Ampliação do SES - Barra do Una e Praia do Engenho (obra de saneamento, 

proposta pela SABESP); 

 Saneamento em áreas indígenas (obra de saneamento, proposta pela 

FUNASA); 

 Elaboração de Plano Municipal de Habitação (projeto de habitação);  

 Urbanização - Vila Queiroz Galvão (projeto de habitação);  

O presente empreendimento, por representar uma melhoria no abastecimento de 

petróleo para as refinarias paulistas, possui sinergia com o PAC.  

 

Plano Nacional de Energia (PNE-2030) 

O PNE-2030 é um estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos, 

realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o Ministério de Minas e 

Energia. O plano foi lançado em 15 de março de 2004 com o objetivo de fornecer 
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subsídios para a formulação de uma estratégia de expansão da oferta de energia 

econômica e sustentável para atender uma evolução de demanda, considerando uma 

perspectiva de longo prazo (EPE, 2007). 

Por possibilitar um aumento do número de linhas de recebimento de petróleo e da 

capacidade de movimentação de produtos até o TASSE, o empreendimento possui 

uma sinergia com o PNE-2030. 

 

Política Nacional para os Recursos no Mar (PNRM) 

A PNRM foi instituída através do Decreto nº 5377 de 23 de fevereiro de 2005, tendo 

como objetivos promover a formação de recursos humanos; estimular o 

desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia marinhas; e incentivar a exploração 

e o aproveitamento sustentável dos recursos do mar, das águas sobrejacentes ao leito 

do mar, do leito do mar e seu subsolo e das áreas costeiras adjacentes. A Comissão 

Interministerial para Recursos do Mar (CIRM) é quem coordena os assuntos relativos 

à consecução da PNRM. 

A PNRM é consolidada por planos e programas plurianuais e anuais, elaborados pela 

CIRM, que se desdobram em projetos específicos e constituem os documentos 

básicos de trabalho (CIRM, 2010). A PNRM é desenvolvida com base nos Planos 

Setoriais para os Recursos do Mar (PSRM). O VII PSRM foi aprovado pelo Decreto nº 

6678/2008, que definiu as diretrizes e prioridades para o setor no período entre 2008 a 

2011.  

Por tratar-se de um empreendimento relacionado às atividades de exploração de 

petróleo na Plataforma Continental Brasileira, o empreendimento apresenta sinergia 

com a PNRM e, conseqüentemente, com o VII PSRM. 
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Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo 

e Gás Natural (PROMINP) 

O PROMINP foi instituído pelo Decreto nº 4.925 de 19 de dezembro de 2003, e é 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Está centrado na área de petróleo e 

gás natural, sendo o seu objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e 

serviços, através de projetos de aumento do conteúdo nacional nas áreas específicas 

de Exploração e Produção, Transporte Marítimo, Abastecimento e Gás e Energia 

(PROMINP, 20111). 

Como o empreendimento é do setor de petróleo e gás, ele apresenta sinergia com o 

Programa, uma vez que a mão-de-obra qualificada formada pelo PROMINP poderá 

ser absorvida pelo empreendimento. 

 

Exploração do Campo de Mexilhão 

Localizado no Litoral Norte de São Paulo, a cerca de 160 km da costa, este campo 

constitui a maior reserva brasileira de gás natural não associado. O processamento do 

gás natural e do seu condensado será feito na Unidade da PETROBRAS de 

Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA). Os produtos do processamento 

serão distribuídos por caminhões (no caso do GLP), pelo Gasoduto Caraguatatuba-

Taubaté (GASTAU, para gás natural especificado) e por oleoduto terrestre entre a 

UTGCA e o TASSE (para o condensado C5+). 

Tanto a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião quanto à exploração do 

Campo de Mexilhão irão contribuir com o suprimento de petróleo e derivados para o 

Brasil, portanto, sendo que a relação entre eles é de sinergia. 

 

                                            

1
 Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural <http://www.prominp.com.br 

> Acesso em 23/08/2011. 
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Programa Nacional de Meio Ambiente II (PNMA II) 

O Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II é uma continuidade do Programa 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA I (1991 a 1998), planejado a longo prazo e 

implementado em fases; sendo que a primeira fase foi executada no período de 2000 

a 2006. A segunda fase do PNMA II está subdividida em duas etapas, com a primeira 

programada para 2009 - 2012. Inclui os seguintes componentes/subcomponentes: 

 Componente Desenvolvimento Institucional  

 Subcomponentes - Licenciamento Ambiental, Monitoramento Ambiental e 

Instrumentos Econômicos para Gestão Ambiental  

 Componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais  

 Componente Coordenação, Articulação e Comunicação (MMA, 20112). 

Em São Paulo, o PNMA II é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e 

executado em conjunto com a CETESB e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 

através da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Apenas seis municípios da 

Sub-bacia do Alto Tietê - Cabeceiras (Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 

Suzano, Biritiba Mirim e Salesópolis) estão abrangidos por este programa (SMA, 

20113), portanto, até o momento, não existe relação direta entre o empreendimento e 

o PNMA II.  

 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 

O PNGC foi constituído pela Lei nº 7661 de 16 de maio de 88, sendo o detalhamento e 

operacionalização determinados pela Resolução CIRM nº 01/90. O objetivo desse 

Plano é o planejamento integrado dos recursos costeiros, visando o uso sustentável e 

                                            

2
 Ministério do Meio Ambiente. http://homolog-

w.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=23 &idMenu=9563>. Acesso em 23/08/2011 
3
 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

<http://www.ambiente.sp.gov.br/aguaPNMAII.php>;. Acesso em 23/08/2011 
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o ordenamento da ocupação. Em 1997, foi aprovado o PNGC II. 

O PNGC possui diversos instrumentos: 

 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC); 

 Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC); 

 Sistema de Informações de Gerenciamento Costeiro (SI-GERCO); 

 Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA-ZC); 

 Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZC); 

 Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC); 

 Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC). 

O PNGC tem sido implementado pelo Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(GERCO), cujo principal objetivo é "planejar e gerenciar, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas na Zona Costeira, de forma a 

garantir sua utilização sustentável, por meio de medidas de controle, proteção, preservação e 

recuperação dos recursos naturais e ecossistemas costeiros" (MMA, 2010). 

No estado de São Paulo, o PNGC considera os seguintes municípios como 

pertencentes à zona costeira: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, 

Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, 

Peruíbe, Iguape, Cananéia e Ilha Comprida. 

Dentre as principais iniciativas do GERCO, está o Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima (Projeto Orla). O Projeto Orla é uma ação conjunta entre o Ministério do Meio 

Ambiente e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, havendo parcerias 

com os governos estaduais e municipais. As ações deste projeto objetivam o 

ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas 

ambiental e patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a 

sociedade (MMA, 2010). 

O empreendimento apresenta sinergia com o (ZEEC), já que o uso previsto pelo 

empreendimento está de acordo com a classificação proposta por SMA (2005), a 
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saber: Zona Marinha 5 – ZM5, que permite este tipo de ocupação. 

 

Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE) 

Implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 

Campus Caraguatatuba. A implantação do Campus Caraguatatuba foi autorizada por 

meio da Portaria nº.1714 de 20 de outubro de 2006. Fazendo parte do primeiro plano 

de expansão da rede Federal, ocupou as Instalações do CEPROLIN - Centro 

Profissionalizante do Litoral Norte. Esta escola foi financiada pelo PROEP - Programa 

de Expansão da Educação Profissional e sua administração realizada pela FUNDACC 

- Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

O Campus Caraguatatuba iniciou suas atividades em Fevereiro de 2007, oferecendo o 

Curso Técnico em Programação e Desenvolvimento de Sistemas e o Curso Técnico 

em Gestão Empresarial. Em fevereiro de 2008, iniciou-se o Curso Técnico de 

Construção Civil com habilitação em Planejamento e Projetos. Em 2009 passou a 

oferecer os cursos: Técnicos em Edificações (área de Construção Civil); e Técnico em 

Administração e Técnico em Comércio (área de Gestão Empresarial) e; Técnico em 

Informática e Técnico Informática para Internet (área de Informática). 

O empreendimento possui sinergia com o PDE, uma vez que o mesmo poderá 

fornecer parte da mão de obra especializada durante as fases de instalação e 

operação do empreendimento. 

 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) 

O PNAP foi instituído pelo Decreto nº 5758 de 16 de maio de 2006, sendo sua 

implementação coordenada por comissão instituída no âmbito do Ministério do Meio 

Ambiente, com participação e colaboração de representantes dos governos federal, 

distrital, estaduais e municipais, de povos indígenas, de comunidades quilombolas e 

de comunidades extrativistas, do setor empresarial e da sociedade civil. 
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Os princípios e diretrizes do PNAP devem orientar as ações que se desenvolverão 

para o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas 

ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado a áreas terrestres e 

marinhas mais amplas, até 2015. Também de acordo com o Decreto, o PNAP deve 

ser reavaliado a cada cinco anos, a partir da data da publicação do decreto. 

Embora a região apresente várias áreas de proteção, o empreendimento não causará 

interferência direta em nenhuma delas, haja vista não estar inserido nos limites de 

nenhuma área protegida. Portanto, o empreendimento não possui conflito com o 

PNAP. 

 

Plano de Desenvolvimento Sustentável Mais Pesca e 

Aqüicultura 

Elaborado em 2008 com um prazo de 3 anos pelo Governo Federal, com a 

participação do setor produtivo e da sociedade organizada, tem com objetivo promover 

o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aqüícola, articulando todos 

aqueles envolvidos com esse setor, consolidando uma política de Estado com inclusão 

social e contribuindo para a segurança e soberania alimentar do Brasil (MPA, 20114).  

Uma das suas diretrizes é a Política de Desenvolvimento Territorial da Pesca e 

Aqüicultura, cujo objetivo é superar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais 

das comunidades aqüícolas e pesqueiras, aprimorando sua auto-gestão e 

comunicação com o governo. O Plano possui diversas ações, como o Programa 

Profrota Pesqueira (apóia a modernização da frota pesqueira nacional) e o Projeto 

Pescando Letras (alfabetização de pescadores). 

A relação entre o empreendimento e esse plano do Governo Federal é de 

neutralidade, uma vez que não irá interferir com os objetivos do plano. 

                                            

4
 Ministério da Pesca e Aquicultura. < http://www.mpa.gov.br/#planos_e_politicas/mais-pesca-

aquicultura> . Acesso em 23/08/2011. 
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Seguro-desemprego para pescadores artesanais 

Este seguro, também chamado de seguro-defeso, esta descrito na lei 1779 de 25 de 

novembro de 2003, que consiste em uma assistência financeira temporária concedida 

ao pescador artesanal profissional durante o período de defeso. Cada pescador 

recebe um salário mínimo por mês durante o período em que suas atividades devem 

ser paralisadas, sendo que este não pode ultrapassar 180 dias. 

O pescador artesanal deve solicitar o benefício do seguro-desemprego na Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT), no Sistema Nacional de Emprego (SINE), ou em 

entidades credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o responsável 

por este seguro (MTE, 20115). 

Embora o empreendimento esteja inserido em uma região na qual é praticada a pesca 

artesanal de forma profissional, a área onde o mesmo será implantado já é área de 

exclusão de pesca por causa das operações portuárias, posto isto, é de se esperar 

que o empreendimento apresente relação de neutralidade com este programa. 

 

Programa Costa Atlântica 

É um dos projetos desenvolvidos em 2006 pela ONG SOS Mata Atlântica, uma ONG 

criada em 1986, e que tem como objetivo proteger os remanescentes da mata 

atlântica, incluindo as comunidades humanas que os habitam, buscando o seu 

desenvolvimento sustentado (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 

O objetivo do programa é contribuir com a conservação da biodiversidade, a 

manutenção do equilíbrio ambiental, a integridade dos patrimônios naturais, históricos 

e culturais e o desenvolvimento sustentável dos territórios costeiros e marinhos (SOS 

                                            

5
 Ministério do Trabalho e Emprego <http://portal.mte.gov.br/seg_desemp/seguro-desemprego-

pescador-artesanal.htm>. Acesso em: 23/08/2011.  
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MATA ATLÂNTICA, 2010). 

Na primeira fase desse programa, os municípios de São Sebastião e Ilhabela não 

foram contemplados com nenhuma ação direta.  

 

Projeto Atlas dos Municípios 

Este é outro projeto criado em 2005 pela ONG Mata Atlântica, cujo desenvolvimento é 

feito em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O objetivo é 

monitorar, através de imagens de satélite, a distribuição espacial da Mata Atlântica em 

2.815 municípios dos 17 estados inseridos no domínio do bioma, trazendo os índices 

de representatividade da vegetação de mangue e restinga (SOS MATA ATLÂNTICA, 

2010). 

Embora os municípios de São Sebastião e Ilhabela apresentem um significativo 

percentual de suas áreas dentro dos limites de Mata Atlântica, o empreendimento não 

representará aumento significativo na pressão do desmatamento na região, por isso a 

relação entre o empreendimento e o projeto citado é de neutralidade. 

 

Âmbito Estadual 

Programa Estadual de Qualificação e Requalificação 

Profissional (PEQ) 

O programa lançado em 23 de junho de 2008 é promovido pela Secretaria do 

Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo e executado em parceria 

com órgãos públicos, Sistema S e instituições de ensino profissionalizante. Tem como 

objetivo oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional em todo o Estado a fim 

de preparar e capacitar o trabalhador para as novas exigências do mercado de 

trabalho e exercício da cidadania. Tem como público-alvo os trabalhadores 
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desempregados ou em vias de perder o emprego, pequenos e micro produtores e 

trabalhadores autônomos. O cadastramento é realizado no site do Emprega São Paulo 

ou em Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) (SERT, 2010). 

Embora os cursos oferecidos para 2010 para São Sebastião e Ilhabela não sejam 

diretamente relacionados ao empreendimento, eles poderão qualificar pessoas para 

trabalhos indiretamente afetados pelo novo píer, como a rede hoteleira. Portanto, o 

empreendimento possui sinergia com o PEQ. 

 

Programa Time do Emprego 

Este programa foi criado em abril de 2001 busca a recolocação de pessoas no 

mercado de trabalho por meio da preparação do trabalhador para a participação em 

entrevistas de emprego, elaboração de currículo e etc. O objetivo é promover a 

orientação profissional e o apoio ao trabalhador na busca de emprego ou ocupação, 

de acordo com suas habilidades, interesses, valores e metas. Possui como públicos-

alvo trabalhadores desempregados e jovens que buscam o primeiro emprego, maiores 

de 16 anos. 

A instalação do empreendimento poderá contribuir, temporariamente, para o aumento 

da oferta de postos de trabalho, além de ocasionar a dinamização do mercado de 

trabalho, ainda que na fase de obras. Caracteriza, portanto, uma sinergia com o 

Programa.  

 

Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT)  

O PDDT é desenvolvido pela Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo e tem 

como objetivo implantar uma logística que funcione, a longo prazo, cada vez mais 

integrada, contribuindo para o desenvolvimento sustentado da economia e que 

atenda, de maneira eficiente, a futura demanda de transportes (SET, 2010). 

Em relação à área do empreendimento, as ações do PDDT propostas são o 
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desenvolvimento do Porto de São Sebastião, o contorno de Caraguatatuba a São 

Sebastião, e a duplicação da rodovia dos Tamoios. 

O empreendimento, na sua fase de implantação, poderá gerar um conflito com a 

estrutura viária existente, devido a um aumento do tráfego de veículos nas estradas da 

região devido ao transporte de materiais e pessoas até a obra. A utilização 

preferencial de transporte marítimo ajudaria a reduzir a utilização do transporte 

terrestre, portanto o potencial de conflito seria minimizado.  

 

Plano Integrado Porto-Cidade (PIPC)  

As informações apresentadas a seguir são provenientes do EIA do Plano Integrado 

Porto-Cidade (PIPC), realizado pela Consultoria Paulista de Estudos Ambientais 

(CPEA) para a Companhia Docas de São Sebastião (CDSS). Este estudo foi 

apresentado para avaliação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA). Em fevereiro de 2010 foram agendadas audiências 

públicas, que foram canceladas a pedido do Ministério Público e Secretaria do Meio 

Ambiente de São Paulo, que solicitaram 2 complementações, uma define medidas 

para evitar o agravamento das pressões sobre áreas protegidas no litoral paulista e a 

outra estabelece a política estadual de mudanças climáticas. 

O PIPC tem como objetivo articular de forma harmônica o desenvolvimento da 

atividade portuária com o desenvolvimento socioambiental da cidade de São 

Sebastião. Suas obras incluem a ampliação da capacidade portuária, áreas de apoio e 

sua integração com a cidade. Entre os projetos relacionados a esse Plano estão: 

 Realocação do píer da balsa em São Sebastião; 

 Construção de um píer para pescadores na Praia do Araçá; 

 Construção de uma marina pública; 

 Compartilhar a gestão do heliporto existente na área de retaguarda do porto, 

entre Marinha do Brasil e CDSS; 
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Atualmente o Porto de São Sebastião ocupa uma área de cerca de 400.000 m2, com 

um píer em formato de “L”, que se projeta em direção ao Canal de São Sebastião. O 

cais é formado por cinco berços de atracação, sendo o calado máximo permitido de 9 

m (8,20 na baixa-mar). 

Com o projeto de ampliação, a área do porto passará para, aproximadamente, 

1.000.000 m2. O píer principal será construído na forma de “T” com quatro berços 

(dois berços internos e dois externos), com calado de 16 m (berços externos) e 14 m 

(berços internos). Ao todo, serão quatro berços para contêineres, dois berços para 

granéis sólidos e carga geral (com preferência para passageiros), dois berços 

reservados para ampliação e complementação dessas cargas, e dois berços para 

granéis líquidos (com previsão de ampliação de mais dois berços). Estão previstos, 

além disso, oito berços para embarcações de menor porte para as atividades de apoio 

às plataformas de petróleo e gás (Figura 3.2.-1). Serão construídos também: 

 Base de apoio para navios do tipo supply boat; 

 Píer para granéis líquidos; 

 Píer para contêineres e veículos; 

 Terminal de apoio logístico offshore; 

 Terminal de granéis líquidos; 

 Terminal de granéis sólidos; 

 Terminal para contêineres e veículos (TECONVE); 

 Terminal para serviços logísticos e área operacional pública; 

 Estação internacional e terminal turístico de passageiros; 

 Áreas operacionais. 
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Fonte: CDSS/CPEA, 2009 

Figura 3.2.-1. Arranjo geral do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião  

 

Esta nova área portuária será delimitada pelo traçado da futura perimetral portuária 

projetada, pelo espelho d’água com largura mínima de 100 m entre o costão da Ponta 

do Araçá e a ilha Pernambuco, o cais de múltiplo uso e a Dársena para uso das 

autoridades marítimas.  

Como pode ser observado na Figura 3.2.-2, a área prevista para a ampliação do Porto 

de São Sebastião não apresenta interferência com o projeto de ampliação do Píer do 

Terminal de São Sebastião, haja visto serem dois projetos distintos. 
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Figura 3.2.-2. Localização do projeto de ampliação do Porto e da Ampliação do Píer do Terminal de São 
Sebastião. 

 

Existem ainda três projetos e obras associadas, que são: a implantação de uma via 

perimetral portuária, o Núcleo de Autoridades e Agentes Marítimos Portuários, e o 

Canal do Araçá (entre a encosta da Ponta do Araçá e a área portuária propriamente 

dita, onde será viabilizada a atracação de embarcações de pequeno porte dos 

pescadores e população local). 

De acordo com o projeto, as obras de expansão deverão obedecer a uma cuidadosa 

logística, para que a operação do porto não seja interrompida. Assim, obras no atual 
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cais do porto só serão feitas quando as operações forem transferidas para os novos 

berços. Dessa forma, as operações evoluirão de forma gradativa até a configuração 

completa prevista para 2035. 

Após a análise de diversos fatores, foi feita a escolha do método construtivo de lajes 

pré-moldadas para a Retro-área do porto. Para a construção dos novos píeres e 

berços de atracação, serão observados os seguintes pontos: 

 A construção do píer e ponte de acesso do TECONVE, bem como do cais de 

múltiplo uso (CMU) são obras independentes da laje de Retro-área e poderão 

ser executadas por mar. Assim sendo, os inícios destas obras não tem 

interdependência;  

 Ao término do berço do CMU e respectivo acesso por terra, a operação do píer 

existente poderá ser transferida para este novo berço, abrindo assim 

possibilidade de se iniciar a construção da Retro-área do SUPPLY e 

respectivos cais e píer;  

 Com relação à construção do píer e respectiva ponte de acesso ao terminal de 

granéis líquidos, pode-se afirmar que, conforme citado acima, também não 

dependem da laje da retroárea, haja vista que a ponte de acesso poderá ser 

ligada em qualquer ponto da retroárea que vier a ser para ela projetada. 

Está prevista a geração de 2700 empregos na fase de implantação (900 diretos e 

1800 indiretos) e 4560 na fase de operação plena, em 2035 (2460 diretos e 2100 

indiretos). Dos 900 empregos diretos que deverão ser criados no pico da fase de 

implantação, entre 75 a 80% serão contratados na região. De acordo com o 

cronograma apresentado no EIA, a implantação será feita em 66 meses, isto é, cinco 

anos e meio, divididos em serviços preliminares (12 meses) e serviços de implantação 

(54 meses).  

Em 2008, o Porto de São Sebastião teve um movimento de 69 navios, todos de 

pequeno porte. Com as obras de ampliação, a projeção é que o movimento passe 

para 954 navios/ano em 2012, aumentando gradativamente até a capacidade máxima 
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de 1477 navios/ano em 2035. Estima-se que a permanência dos navios de contêiner 

deverá ser de, no máximo, um dia, sendo que as esperas de embarcações deverão 

ser feitas em local definido pela Marinha do Brasil, fora do Canal de São Sebastião, 

preferencialmente.  

Segundo informações obtidas junto à Delegacia da Capitania dos Portos de São 

Sebastião, o Canal de São Sebastião tem capacidade de suportar um aumento no 

tráfego de embarcações, portanto, pode-se afirmar que não há incompatibilidade entre 

os projetos da Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião e a ampliação do 

Porto, em suas fases de operação. 

No entanto, existe um conflito potencial na fase de implantação de ambos os 

empreendimentos, caso haja sobreposição das obras. O desembarque de materiais 

para a construção do novo píer que poderia ser feito através do Porto poderá ser 

afetado, podendo ser adaptado em função do cronograma de obras do Porto, cujo 

início previsto é 2012 (CDSS, 20116). Além disso, embora a quantidade de empregos 

gerada por ambos os empreendimentos tenha um impacto positivo na região, é 

preciso que medidas sejam tomadas para que não haja atração populacional. Se não 

controlada, esse aumento de pessoas na região poderia gerar, ou mesmo agravar, 

problemas sociais.   

 

Projeto Rodoviário “Contornos: Sul de Caraguatatuba e de 

São Sebastião” 

As informações apresentadas a seguir foram retiradas do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do referido projeto, elaborado pelo Consórcio JGP/Ambiente Brasil 

para o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo (DER-SP). 

Este EIA foi entregue em fevereiro de 2010 para a Secretaria Estadual de Meio 

                                            

6
 Companhia de Docas de São Sebastião. Disponível em < http://www.portodesaosebastiao.com.br/pt-

br/noticias-integra.asp?cdNoticia=74>. Acesso em 23/08/2011. 
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Ambiente, responsável pela avaliação ambiental do projeto, para emissão das licenças 

ambientais necessárias. 

O objetivo do projeto rodoviário “Contornos: Sul de Caraguatatuba e de São 

Sebastião” é criar uma alternativa para o trânsito de veículos da SP-055/ BR-101, que 

passa pelo centro de São Sebastião, e tem, portanto, características de avenida 

urbana com capacidade de tráfego esgotada. O projeto prevê a implantação de duas 

pistas com duas faixas de rolamento por sentido no trecho entre as interseções com a 

Rodovia dos Tamoios (SP-099), existente e futura, e duas pistas com uma faixa de 

rolamento por sentido, entre as interseções mencionadas e o Porto de São Sebastião 

e praia de Guaecá. Existe também uma previsão para uma futura duplicação do trecho 

de pista simples. A extensão total desse projeto rodoviário é de 35,5 km (Figura 3.2.-). 

O projeto tem características de via expressa bloqueada, com controle de acessos, 

portanto, os usuários só poderão acessar a rodovia nas interseções projetadas para 

esse fim. Estão previstas seis interseções, incluindo o acesso ao porto, além de obras 

de arte especiais, como viadutos, passagens de veículos e túneis (oito). 

 

 

Fonte: DER-SP/ JGP/Ambiente Brasil, 2010 

Figura 3.2.-3. Traçado do projeto rodoviário “Contornos: Sul de Caraguatatuba e São Sebastião”  

 

A execução das obras tem um prazo de 36 meses, sendo previsto a contratação de 

1020 pessoas, das quais 30% de mão-de-obra qualificada integrante do quadro 
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permanente da construtora, e 70% contratados na região, preferencialmente.  

Devido ao traçado distante do local previsto para a implantação do empreendimento, 

não deve haver interferências diretas entre as duas obras, mesmo que ocorrem 

concomitantemente. Porém a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião 

poderá interferir com o trânsito de veículos na SP-055/BR-101 na sua fase de 

implantação, devido ao transporte de parte dos materiais e pessoas. No entanto, na 

operação do novo píer o transporte de produtos dos navios ao TASSE será feito 

através de um sistema de tubulações que já se encontra instalado, não havendo 

qualquer tipo de interferência com o meio rodoviário. 

 

 

 

Projeto de Duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) 

Esse é outro projeto rodoviário de grande importância para a região. A Rodovia dos 

Tamoios faz a ligação entre os municípios de São José dos Campos e Caraguatatuba, 

sendo considerada como o principal acesso ao Litoral Norte de São Paulo. Por isso, 

possui um grande fluxo de veículos, intensificado no período de alta temporada. A 

discussão sobre a duplicação dessa rodovia é antiga, e à medida que aumenta o 

desenvolvimento da região, torna-se uma obra mais necessária. 

Tanto o projeto quanto as obras de duplicação serão divididos em duas etapas: 

 Trecho Planalto: possui aproximadamente 60 km de extensão, estando em 

processo mais adiantado (Figura 3.2.-4); 

 Trecho Serra: tem aproximadamente 14 km de extensão, encontrando-se na etapa de 

estudos de traçado (Figura 3.2.-).  
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Fonte: PDZ, 2010 

Figura 3.2.-4. Traçado do projeto de duplicação da Rodovia dos 
Tamoios, Trecho Planalto  

 

Fonte: PDZ, 2010 

Figura 3.2.-5 Traçado do projeto de duplicação da Rodovia dos Tamoios, 
Trecho Serra 

 

Os investimentos para a realização desse projeto serão obtidos por meio de parcerias 

público-privadas. Em relação ao projeto rodoviário dos contornos de Caraguatatuba e 
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São Sebastião, estes são prioritários em relação à duplicação da Rodovia dos 

Tamoios. 

Quando em fase de operação, a relação entre a Ampliação do Píer do Terminal de 

São Sebastião e esse projeto rodoviário será de sinergia. Embora a distribuição dos 

produtos do TASSE seja feita por meio de dutos, já instalados, o transporte de 

pessoas será feito pelas rodovias. Assim, a duplicação da Rodovia dos Tamoios trará 

maior segurança e rapidez para o deslocamento de veículos. 

 

Plano Regional de Resíduos Sólidos para o Litoral Norte 

Prevê a implantação de um novo aterro sanitário regional, localizado na cidade de 

Caraguatatuba, atendendo também a São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, elaborado 

pela CETESB (atual Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). 

A implantação do empreendimento se enquadrará no Plano Regional de Resíduos 

Sólidos, de forma a não gerar conflito entre o empreendimento e o referido Plano. 

 

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM)  

O PLDM é executado pela Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa Agropecuária 

de São Paulo (FUNDEPAG), com o apoio do Instituto de Pesca, Agência Paulista de 

Tecnologia do Agronegócio e Secretaria de Estado da Agricultura. O investimento 

financeiro é feito pelo Governo Federal, através da Secretaria Especial de Aqüicultura 

e Pesca (SEAP/PR).   

O PLDM tem como objetivo garantir o ordenamento da produção de ostras e 

mexilhões e a demarcação de parques aquícolas voltados para a atividade, áreas de 

mar que serão devidamente licenciadas e reservadas, onde os produtores 

estabelecidos terão condições de melhor organizar e ampliar a produção, que já é 

significativa na região. São Sebastião e Ilhabela participam do PLDM, assim como os 

outros municípios do Litoral Norte (Caraguatatuba e Ubatuba), e Cananéia (IP, 2010). 
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A implantação do empreendimento apresenta relação de neutralidade com o PLDM, 

uma vez que o empreendimento será implantado em área não destinada à maricultura. 

 

Projeto Marinas 

Este projeto foi desenvolvido pela CETESB em 2005, e conta com a participação de 

diversas instituições envolvidas direta ou indiretamente na gestão da atividade de 

marinas, como prefeituras, Ministério Publico Estadual, Departamento Estadual de 

Proteção dos Recursos Naturais e a ONG Sementes do Futuro, de Ilhabela. O objetivo 

desse projeto é “garantir a adequação física e operacional das atividades ligadas ao setor 

náutico e pesqueiro, visando à mudança de postura ambiental e a incorporação de boas 

práticas de gestão” (CETESB, 2008). Inclui um programa de educação ambiental, e a 

pretensão de criar um sistema de certificação ambiental para as empresas que 

atenderem os padrões estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente. 

O foco desse projeto são as marinas de pequenas a médias embarcações. Assim, o 

empreendimento apresenta uma relação de neutralidade com esse projeto. 

 

Projeto Onda Limpa  

Lançado em 2007 com previsão até 2016, o projeto tem como objetivo é efetivar ações 

e implementar instrumentos que possam garantir a melhoria da qualidade ambiental 

do litoral paulista e da balneabilidade das praias. O projeto também pretende 

promover a integração dos vários órgãos envolvidos, estabelecendo sinergia das 

ações que ocorrem na região, consolidando parcerias com as Secretarias Estaduais 

de Saneamento e Energia, Habitação, Segurança Pública, Saúde e entidades 

privadas, bem como envolver os municípios na defesa da qualidade das praias (SMA, 

2010). 

O empreendimento tem potencial de ressuspender materiais depositados no fundo do 

Canal, durante a implantação, o que poderia afetar a qualidade da água. No entanto, 
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qualquer potencial conflito deverá ser minimizado através de planos e medidas 

mitigadoras.  

 

Projeto 21 Caminhos Levando a Conservação 

O governo do Estado de São Paulo tem como base 21 Projetos Ambientais 

Estratégicos. São programas que visam desde a gestão e proteção das águas 

subterrâneas, a preservação dos mananciais e a recuperação das matas ciliares, até a 

projeção de possíveis cenários ambientais para o ano de 2020, o fortalecimento da 

gestão do ecoturismo e a intensificação na fiscalização do comércio ilegal de madeira 

amazônica dentro do Estado. Dentre esses projetos, são destacados: 

 

Projeto Ecoturismo  

Visa estimular o aproveitamento turístico dos parques estaduais, especialmente na 

Mata Atlântica (turismo sustentável), envolvendo a população na preservação do meio 

ambiente, por meio da educação ambiental. Envolve seis unidades de conservação, 

entre elas o Parque Estadual de Ilhabela (PEIb). 

Embora o PEIb esteja situado dentro do raio de 10 km do empreendimento, não 

haverá nenhum conflito entre eles. Portanto, existe uma relação de neutralidade entre 

a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião e o Projeto Ecoturismo. 

 

Projeto Desmatamento Zero  

Tem como objetivos: instituir uma moratória para o desmatamento, tornar mais 

rigoroso o licenciamento e mais efetivas as medidas mitigadoras, além de aprimorar 

as ações de fiscalização da Polícia Ambiental e a punição dos crimes ambientais para 

garantir a conservação da biodiversidade (SMA, 2010). 

O empreendimento não terá nenhuma construção em terra e o canteiro de obras será 
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licenciado em um processo específico, porém, na concepção do canteiro, serão feitos 

esforços para não haver supressão de vegetação nativa. Logo, a relação da 

Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião com o Projeto Desmatamento Zero é 

de neutralidade. 

 

Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável 

(CEDS) 

O CEDS é um convênio firmado entre a Unisantos, a Petrobras e ONGs 

ambientalistas, cujo objetivo é estabelecer uma cooperação para o diálogo e 

desenvolvimento sustentável do Litoral Norte de São Paulo. Sua coordenação é 

formada por representantes das três partes conveniadas, além de uma equipe de 

apoio permanente. O CEDS organiza diversas atividades, como cursos e oficinas, 

seminários e projetos de gestão (CEDS, 2010). 

A parceria surgiu por conta do Projeto Mexilhão, na Bacia de Santos, devido à 

necessidade de se construir uma visão dos impactos do plano em conjunto com outros 

grandes projetos previstos para a região. O convênio tem duração de dois anos, 

apresenta um conjunto de estratégias para um esforço de inovação em gestão, 

agregando atividades empresariais, trabalhos de órgãos governamentais, participação 

de entidades não governamentais e atividades de ensino e pesquisa (Revista 

Ecoturismo, 2008).As ONGs que integram o CEDS são: Associação Cunhambebe da 

Ilha Anchieta, Ambiental Litoral Norte (A.L.NORTE), Associação Sócio Ambientalista 

SOMOS Ubatuba (ASSU Ubatuba), Espaço Cultural Pés no Chão, Ilhabela.org, 

Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha, Instituto Costa Brasilis, 

Instituto Gondwana, Instituto Onda Verde, Instituto de Permacultura e Ecovilas da 

Mata Atlântica (IPEMA), Instituto Educa Brasil e Instituto Educa Brasil, além da 

REALNORTE, um colegiado cujo objetivo principal é articular ONGs e OSCIPs. 
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Projeto Crinóides 

Este projeto é desenvolvido pelo Instituto Costa Brasilis (que também integra o CEDS) 

na Praia Grande, em São Sebastião. Seu objetivo é obter informações a respeito de 

diversos aspectos zoológicos e ecológicos da espécie Annulobaulcis aurisflamma 

(estrutura de tamanho, ciclo reprodutivo, fauna associada e efeitos toxicológicos), 

assim como as interações entre esta espécie e seus gastrópodes associados (ICB, 

2010).  

A relação entre o empreendimento e esse projeto é de neutralidade, já que não existe, 

potencialmente, uma interferência entre o novo píer e o projeto. 

 

Âmbito Municipal 

São Sebastião 

Programa de Fiscalização Integrada Marítima 

Este programa tem o objetivo de fiscalizar a pesca amadora e a profissional, além de 

atender as ilhas e ilhotas que pertencem ao município e que são acessíveis apenas 

por embarcações. Diversos órgãos estão envolvidos nesse programa, como a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Urbana, IBAMA, 

Polícia Ambiental, Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião e a 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca do Governo Federal. Cabe à Prefeitura 

articular as instituições e dar apoio humano e material para as atividades de 

fiscalização (BALIEIRO, 2009). 

O empreendimento possui uma relação de neutralidade com esse programa. 

 

Projeto Ventos e Velas 

O projeto busca o desenvolvimento náutico e turístico do município, favorecendo o 
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esporte náutico na cidade através de cursos de iniciação, cursos profissionalizantes 

ligados à área náutica, treinamento de velejadores competitivos, eventos nacionais e 

internacionais, além de incentivar outras modalidades ligadas ao mar através de 

palestras e cursos. Essas atividades proporcionam uma grande divulgação da cidade 

de São Sebastião e o conseqüente aumento do fluxo de turistas, especialmente em 

época de baixa temporada, quando são realizadas as competições (SÃO 

SEBASTIÃO, 2010).  

O projeto é desenvolvido com apoio da Secretaria de Esportes de São Sebastião, 

sendo a sede instalada na Praia Grande. É destinado às crianças e adolescentes de 

10 a 15 anos, que devem estar matriculada na escola e ser residente na cidade. 

Devido à presença física do píer e ao aumento no fluxo de embarcações no Canal de 

São Sebastião existe um potencial conflito entre o empreendimento e este projeto. No 

entanto, medidas serão tomadas para evitar, ou ao menos mitigar, esse conflito 

potencial. 

 

Projeto Eco-agente 

Tem como objetivo auxiliar a Prefeitura de São Sebastião na realização de uma etapa 

do processo de regularização urbanística e fundiária para os assentamentos 

irregulares ao longo de toda a extensão do município (ALNORTE, 2010). É 

desenvolvido pela ONG Ambiental Litoral Norte (A.L.Norte), uma ONG com sede em 

São Sebastião, mas que desenvolve projetos também em Ilhabela. 

O empreendimento possui uma relação de neutralidade com esse projeto, já que não 

irá interferir com o objetivo do mesmo. 

 

Projeto Viração 

Projeto patrocinado pela Petrobras com o objetivo de: propiciar integração comunitária 

de crianças e adolescentes através do trabalho sócio-educativo complementar ao horário 
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escolar , com ações lúdicas, recreativas, esportivas e pedagógicas 

O projeto é composto por aproximadamente 250 crianças, divididas entre os períodos 

da manhã e da tarde. Dentre as atividades desenvolvidas estão capoeira, maculelê, 

karatê e dança, além das pedagógicas e dos esportes integrados. O Projeto Viração 

atende o maior complexo habitacional de São Sebastião composto pelos bairros da 

Topolândia, Olaria e Itatinga, na região central da cidade. 

O empreendimento possui uma relação de neutralidade com esse projeto, já que não 

irá interferir com o objetivo do mesmo. 

 

Projetos patrocinados pela Petrobras em São Sebastião (Petrobras7) 

 

Brinquedoteca na Creche 

Creche Dona Laurinda, bairro do São Francisco 

120 pessoas atendidas 

Criação de brinquedoteca como espaço lúdico para as crianças expressarem 

sua criatividade e imaginação 

Projeto Andorinha 

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil 

Atendimento ao adolescente autor de ato infracional, encaminhado pelo Poder 

Judiciário para o cumprimento de medidas sócio-educativas 

Povos do Mar- Nas ondas do rádio 

Centro cultural “São Sebastião tem alma” 

240 pessoas atendidas 

                                            

7
 Fonte: www.petrobras.com.br/integracaocomunidades 
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Desenvolver práticas pedagógicas solidárias e colaborativas para a qualificação 

profissional 

A terapêutica da natureza através do barro 

Associação de Pais e Amigos dos excepcionais – APAE de São Sebastião 

130 pessoas atendidas 

Promover bem estar e desenvolvimento físico e psicológico para os alunos da 

APAE 

Sabor de Esperança 

Associação Casa da Esperança 

100 pessoas atendidas 

Capacitar cuidadores e adolescentes em panificação 

 

Ilhabela 

Projeto Capacitação Profissional para Jovens 

Este projeto recebeu patrocínio da Petrobras a partir de 2009, é realizado pela 

Associação de Creche de Ilhabela, atendendo cerca de 200 pessoas. Consiste em um 

programa de capacitação profissional de jovens para ingresso no mercado de 

trabalho. 

O empreendimento apresenta uma relação de sinergia com esse Projeto, pois, de 

forma indireta, tem um potencial de aumentar a geração de empregos na região, como 

os da rede hoteleira. 

 

Projetos Vela para Todos e Jovem Velejador 

Estes projetos são realizados pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, por meio da 

Diretoria Náutica da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. A proposta desses 
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projetos é sociabilizar o esporte para a comunidade que participa ativamente do 

cotidiano do município, reconhecido pelo título de capital nacional da vela. O projeto 

Vela para Todos trabalha o esporte com adultos de todas as idades, enquanto o 

Projeto Jovem Velejador é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos 

(ILHABELA, 2010). 

Velejar é uma atividade muito importante na área de inserção do empreendimento, 

representando, inclusive, uma identificação das pessoas que ali residem, atraindo 

diversos turistas e eventos relacionados, como a Semana Internacional de Vela de 

Ilhabela. Devido à presença física do píer e ao aumento no fluxo de embarcações no 

Canal de São Sebastião existe um potencial conflito entre o empreendimento e este 

projeto. No entanto, medidas serão tomadas para evitar, ou ao menos mitigar, esse 

conflito potencial. 

 

Projeto Toca do Guaiamu 

O projeto, com iniciativa da Petrobras, ocorre em Ilhabela na Associação Sementes do 

Futuro e atende cerca de 40 pessoas. O Projeto promove a conscientização ambiental 

sobre o mangue de Ilhabela, atualmente, em estado de degradação, através de ações 

recreativas e educativas para as crianças, educadores e a comunidade. 

A instalação do empreendimento não causará impactos ao desenvolvimento de 

conscientização ambiental realizado pelo Projeto. 

Projeto Semeando Viveiros 

Desenvolvido pela ONG Ilhabela.org com apoio do CEDS-LN, possui uma área de 9 

mil m2 no bairro da Água Branca, em Ilhabela, que é utilizando para a produção de 

mudas florestais nativas da Mata Atlântica como base para experiências de 

sustentabilidade, educação ambiental, lazer, integração comunitária, produção cultural 

e neutralização de carbono (ILHABELA.ORG, 2010). 

Como a área de influência do empreendimento não intersecta a área do projeto, a 



 

Relatório Ambiental Preliminar 

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 33 de 38 

Data: 15-09-2011 

Cap.3. Compatibilidade 

 

___________________________________________________________________________________ 

Compatibilidade do Empreendimento com Planos e Programas                                            33 de 38 

relação entre o empreendimento e esse projeto será de neutralidade. 

 

Projeto Teatro Ambiental – A prática da sustentabilidade  

Desenvolvido pela CEDS-LN com apoio da Petrobras e parceria do Espaço de Cultura 

Pé e Mão. O projeto consistiu na criação e apresentação de uma peça de teatro que 

popularize conceitos sobre o desenvolvimento sustentável. A sua apresentação 

realizada por alunos das escolas da rede pública estadual de Ilhabela, sendo 

disponibilizada para outras iniciativas promovidas por ecoprojetos aprovados no 

CEDS-LN (CEDS, 2011). 

 

Nossa Ilha Mais Bela 

É um movimento que conta com o apoio do Instituto Ilhabela Sustentável, tendo sido 

lançado em 20 de outubro de 2007. Seu objetivo é articular e promover ações entre os 

diversos segmentos da sociedade, visando uma Ilhabela justa, preservada e 

sustentável (NOSSA ILHA, 2010). Possui cinco grupos de trabalho, formados por 

voluntários, com o objetivo de ampliar o diálogo sobre a sustentabilidade em Ilhabela: 

educação para a cidadania, saneamento, resíduos sólidos, grupo de 

acompanhamento da câmara (GAC), e grupo de orçamento participativo e indicadores 

(GOPI). 

Outros projetos patrocinados pela Petrobras em Ilhabela (Petrobras8): 

Otimização do Sistema de Separação dos Resíduos Sólidos 

Associação Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Ilhabela 

26 pessoas atendidas 

Otimização da separação de resíduos sólidos da cidade de Ilhabela 

                                            

8
 Fonte: www.petrobras.com.br/integracaocomunidades 
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Capacitação Profissional para Jovens 

Associação Creche de Ilhabela 

200 pessoas atendidas 

Capacitação profissionais de jovens para ingresso no mercado de trabalho 

 

Considerações Finais 

Foram apresentados 13 planos e programas governamentais e não-governamentais, 

de âmbito federal, 12 estaduais e 9 municipais com atuação na região do 

empreendimento. As relações de sinergia, neutralidade ou conflito entre o 

empreendimento e estes planos e programas encontram-se resumidas no quadro 

3.4-1.  
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Quadro 3.4-1 Relações entre a Ampliação do Píer do Terminal de São Sebastião com os planos e 

programas governamentais e não-governamentais co-localizados. 

Âmbito Plano/programa Sinergia Neutralidade Conflito 

Federal 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) X   

Plano Nacional de Energia (PNE-2030) X   

Política Nacional para Recursos no Mar (PNRM) X   

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMINP) 

X   

Exploração do Campo de Mexilhão X   

Programa Nacional de Meio Ambiente II (PNMA II)  X  

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) X   

Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE) X   

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP)  X  

Plano de Desenvolvimento Sustentável Mais Pesca e 

Aqüicultura 

 X  

Seguro-desemprego para Pescadores Artesanais  X  

Programa Costa Atlântica  X  

Projeto Atlas dos Municípios  X  

Estadual 

Programa Estadual de Qualificação e Requalificação 

Profissional (PEQ) 

X   

Programa Time do Emprego X   

Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes (PDDT)   X¹ 

Plano Integrado Porto-Cidade (PIPC) X
2
  X

2
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Projeto Rodoviário “Contornos: Sul de Caraguatatuba e de 

São Sebastião” 

X
2
  X

2
 

Projeto de Duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099) X
2
  X

2
 

Plano Regional de Resíduos Sólidos para o Litoral Norte  X  

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM)  X  

Projeto Marinas  X  

Projeto 21 Caminhos Levando a Conservação  X  

Centro de Experimentação em Desenvolvimento 

Sustentável (CEDS) 

X   

Projeto Crinóides  X  

Municipal 

São 

Sebastião 

Programa de Fiscalização Marítima  X  

Projeto Ventos e Velas   X¹ 

Projeto Ecoagente  X  

Projeto Viração X   

 

Municipal 

Ilhabela 

Projeto Capacitação Profissional para Jovens X   

Projetos Vela para Todos e Jovem Velejador   X¹ 

Projeto Toca do Guaiamu  X  

Projeto Semeando Viveiros  X  

Nossa Ilha Mais Bela  X  

X¹ = Conflito potencial; X² = Conflito potencial durante a instalação do projeto, mas sinergia na operação  
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