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D E C R E T O 

Nº 7829/2020 

 
“Dispõe sobre aprovação do Plano de Manejo da 
Área de Proteção Ambiental Municipal Baleia 
Sahy”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, no uso 

das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

CONSIDERANDO a determinação do artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, 

segundo a qual incumbe ao Poder Público definir espaços territoriais especialmente protegidos, 

objetivando a sua utilização de forma a não comprometer a integridade dos atributos que justificam sua 

proteção; 

CONSIDERANDO que as Áreas de Proteção Ambiental - APAs são unidades de 

conservação de uso sustentável destinadas a proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 

de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, conforme estabelece o 

artigo 15 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

CONSIDERANDO que todas as unidades de conservação devem dispor de um plano de 

manejo, conforme estabelece o artigo 27 da Lei Federal nº 9.985, de julho de 2000; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.257, de 23 de agosto de 2013, que declara Área 

de Proteção Ambiental Municipal Baleia Sahy - APA Baleia Sahy e a Lei Municipal nº 2.414 de 5 de 

dezembro de 2016, dá nova redação ao art. 2° da Lei Municipal nº 2.257, de 23 de agosto de 2013 

para alterar o perímetro da APA Baleia Sahy e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o cumprimento do roteiro metodológico de criação de Plano de Manejo, 

editado pela Fundação Florestal, e da participação pública no processo de elaboração deste 

documento;  

D E C R E T A: 

Art. 1° - Fica aprovado o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal 

Baleia Sahy, Unidade de Conservação de Uso Sustentável, criada pela Lei Municipal nº 2.414/2016, de 

5 de dezembro de 2016, com área 3.922.742,27 m² (três milhões, novecentos e vinte e dois mil 

setecentos e quarenta e dois metros quadrados e vinte e sete centímetros) e o perímetro de 16.015,55 

m (dezesseis mil e quinze metros e cinquenta e cinco centímetros), inseridos na Bacia Hidrográfica do 
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Rio Sahy e Negro, localizada no Município de São Sebastião, e gerida pela Secretaria de Meio 

Ambiente com cogestão do Instituto Conservação Costeira.  

 

§ 1º O texto completo do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal 

Baleia Sahy, constante do processo administrativo nº 14.852/2019, permanecerá disponibilizado na 

sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião. 

 

§ 2º São partes integrantes deste Decreto os anexos: I – Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal Baleia Sahy; II – Memorial Descritivo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal Baleia Sahy; III – Mapa do Zoneamento APA Baleia Sahy; IV – Mapa do Zoneamento 

Georreferenciado da APA Baleia Sahy; V – Mapa da Cobertura Vegetal; VI – Mapa das unidades 

quaternárias de planícies costeiras e baixa encosta; VII – Mapa de suscetibilidade a inundação; VIII – 

Mapa do Zoneamento Ecológico Econômico – Decreto Estadual nº 62.913/2017. 

 

Art. 2º - O Plano de Manejo deverá ser revisto na íntegra a cada cinco anos.  

 

Parágrafo Único - Os Programas de Gestão do Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental Baleia Sahy poderão ser revistos antes do prazo estipulado no caput deste artigo por 

iniciativa do Conselho Gestor, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Art. 3° - O Conselho Gestor da Unidade de Conservação, mediante resolução aprovada 

no âmbito do mesmo, poderá editar normas complementares necessárias à execução do Programa de 

Gestão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Baleia Sahy deste decreto. 

 

Art.4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 05 de junho de 2020. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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Apresentação  

 

O presente documento trata da versão final do Plano de Manejo da Área 

de Proteção Ambiental – APA Baleia Sahy que descreve os seus principais 

atributos, estabelece o zoneamento, as normas de uso para o território da APA, 

bem como diretrizes sobre programas e projetos que poderão ser desenvolvidos 

na Unidade de Conservação - UC.  

A gestão das Unidades de Conservação tem como desafio associar as 

estratégias voltadas à preservação e à conservação da biodiversidade com o 

estabelecimento de diretrizes e ações de promoção do desenvolvimento 

sustentável, considerando as especificidades ambientais, socioeconômicas e 

culturais do território onde se inseri. O Plano de Manejo é instrumento 

fundamental para essa gestão, ao estabelecer as normas para o uso da área e 

o manejo dos recursos naturais, respeitando-se os objetivos gerais da UC.  

A concepção desse documento teve como principal orientação 

bibliográfica o “Roteiro Metodológico para Planos de Manejo do Estado de São 

Paulo” elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, entre outras 

consultas complementarmente e, após uma série de reuniões entre os técnicos 

do Instituto Conservação Costeira - ICC, das Consultorias Atlântica, Lobato 

Ambiental e de agentes públicos da Prefeitura de São Sebastião – PMSS, o 

documento sintetiza as principais conclusões técnicas e as proposições para sua 

efetiva implantação. Nessa fase de elaboração também contou com a 

participação de vários profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. 

Além de conteúdos técnicos, esse plano apresenta proposições institucionais 

para organizar o uso do território e fornece alguns subsídios de aproveitamento 

imediato para os gestores locais, regionais e demais interessados. 

A elaboração e implantação do Plano de Manejo são processos que 

precisam ser permanentemente realimentados e integrados à rotina dos 

gestores públicos, privados e de toda comunidade. Articulações institucionais 

pretéritas e iniciadas nesta fase dos trabalhos precisam ser aprofundadas, 

renovadas e novas parcerias efetivadas. Destaca se que o presente plano deve 
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fornecer subsídios à proteção e desenvolvimento da Área de Proteção Ambiental 

– APA Baleia Sahy visando futuras parcerias entre diversas instituições, que 

poderão constituir um planejamento integrado a outros processos e foros 

participativos tais como, o Gerenciamento Costeiro Estadual - Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE, o Plano Diretor Municipal de São Sebastião, o 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo, entre outros em 

nível local e regional.  

Desta forma, o Plano de Manejo materializa os esforços de seus técnicos, 

consultores, agentes públicos e lideranças, na perspectiva de corroborar a 

viabilidade da gestão e cogestão da Unidade de Conservação por meio de 

parcerias entre os setores público e privado, com a mais ampla participação da 

sociedade civil, sobretudo, das comunidades locais. 

 
 
 

1.  INTRODUÇÃO  

 
A criação e a implementação de Unidades de Conservação (UCs) é uma 

estratégia utilizada mundialmente visando à conservação do patrimônio natural 

e a busca da sustentabilidade ambiental, econômica e social para o território 

onde estão inseridas. 

Na busca de um ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 incumbiu ao Poder Público a definição 

de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, sendo vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificaram 

sua proteção. A disposição constitucional veio a ser regulamentada em 18 de 

julho de 2000 com a Lei Federal nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelecendo critérios e 

normas para a criação, implementação e gestão das Unidades de Conservação. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) divide todas 

as Unidades de Conservação em dois grupos; de proteção integral (parques, 
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reservas, estações ecológicas, entre outros) e o de desenvolvimento sustentável 

(áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, entre 

outros). A Área de Proteção Ambiental – APA, sendo uma UC do grupo de 

desenvolvimento sustentável e, portanto, uma categoria de manejo de uso direto 

que permite a coexistência de atividades socioeconômicas urbanas e rurais e 

áreas de interesse para preservação e conservação. 

As Áreas de Proteção Ambiental – APAs têm seu nascimento na década 

de 80, com base na Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispôs 

sobre Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental.  Esta lei estabeleceu 

em seu Artigo 8º que, “havendo relevante interesse público, os poderes 

executivos Federal, Estadual ou Municipal poderão declarar áreas dos seus 

territórios de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-

estar das populações humanas, a proteção, a recuperação e a conservação dos 

recursos naturais”. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC adota como 

conceito para as APAs: “Área de Proteção Ambiental é uma área em geral 

extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de 

vida e o bem-estar das populações humanas, tendo como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 

a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

Essa categoria de Unidade de Conservação deve ser vista, então, como 

instrumento de proteção cuja função básica é a conservação dos atributos 

naturais, paisagísticos e culturais locais e regionais, assumidos como  patrimônio 

de seus habitantes e tendo como objetivo principal adequar as atividades  

econômicas com a preservação da área, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a qualidade de vida das comunidades, ajustando aos princípios 

constitucionais que garantem a conservação ambiental a justiça social e o 

desenvolvimento econômico em bases equilibradas e sustentáveis. 
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Com base nesta premissa, a criação de Unidades de Conservação na 

Zona Costeira do Estado de São Paulo adota a referida estratégia mundial, uma 

vez que a região possui extraordinária beleza natural e rica biodiversidade devido 

ao conjunto harmônico entre a Mata Atlântica, Serra do Mar, costões rochosos, 

restingas, manguezais praias sinuosas, rios, cachoeiras e o ecossistema 

marinho, entre outros atrativos naturais de rara beleza, assim como, é detentora 

de uma significativa rede hídrica, que recobre toda região e é a produtora de 

água para toda a população local. 

O Estado de São Paulo conta atualmente com 118 Unidades de 

Conservação estaduais, sendo 67 de proteção integral e 51 de uso sustentável, 

todas integrantes do Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de 

Interesse Ambiental do Estado de São Paulo – SIGAP, instituído por meio do 

Decreto Estadual n° 60.302, de 27 de março de 2014.  

Para assegurar a convergência entre a conservação e os usos permitidos 

e desejáveis em áreas protegidas, a Lei do SNUC estabeleceu que cada UC 

deve contar com um Plano de Manejo, documento técnico caracterizado como 

instrumento de planejamento e gestão elaborado com fundamento nos objetivos 

gerais de uma Unidade de Conservação, que estabelece o seu Zoneamento e 

as normas que presidirão o uso do território e o manejo dos recursos naturais, 

bem como os Programas de Gestão por meio de um processo de planejamento 

integrado, flexível e participativo, envolvendo os diversos segmentos da 

sociedade. 

Busca-se com a implementação do Plano de Manejo, promover a 

adequação e  disciplinamento  das  atividades  econômicas,  considerando  as 

características ambientais da unidade; o fomento de atividades de 

desenvolvimento sustentável; o reconhecimento e valorização à diversidade 

socioambiental e cultural da população residente; a identificação de 

remanescentes ou áreas de interesse para a conservação e recuperação da 
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biodiversidade e a proteção dos atributos específicos que motivaram a criação 

da unidade e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. 

Desta forma, a participação social é mecanismo fundamental para o 

planejamento ambiental e para a gestão dos conflitos. Para que o planejamento 

da APA possa ser efetivado, torna-se necessário levar em consideração a forma 

pela qual as comunidades fazem a leitura do espaço em que vivem, interpretam 

e resolvem seus problemas cotidianos, pois será do entendimento da vida 

dessas coletividades e frente às questões que elas mesmas colocam que se 

poderá envolvê-las na proteção ambiental da região. 

Assim, o presente documento embasa o desenvolvimento de processos 

técnico e participativo para a implementação do Plano de Manejo da APA Baleia- 

Sahy, por meio da participação direta das comunidades, das instituições e do 

Conselho Gestor previstos no SNUC. 

Ao término das várias etapas previstas, a implantação do Plano de Manejo 

contribuirá para a gestão e cogestão desta UC e o cumprimento dos seus 

objetivos, visando promover o uso sustentável dos recursos naturais; proteger e 

disseminar conhecimentos sobre os ecossistemas existentes; oferecer 

condições ao desenvolvimento de pesquisas científicas; favorecer a recuperação 

de áreas alteradas; propiciar o contato direto da população com o patrimônio 

natural e cultural existente, além buscar meios para a implantação de Corredor 

Ecológico como um sistema de gestão integrado entre órgãos públicos 

responsáveis por esta e as demais Unidades de Conservação existentes na 

região, como a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte – APAMLN 

e o Parque Estadual Serra do Mar- Núcleo São Sebastião – PESM-NSS cujo 

órgão responsável é a Fundação Florestal da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. 
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1.1. Histórico de Criação da APA Baleia Sahy 

 
A Área de Proteção Ambiental Baleia-Sahy – APABS foi criada em 23 de 

agosto de 2013 pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, a partir de 

mobilização social – Movimento Preserve o Litoral Norte – com a participação 

direta de empresários, pescadores, Organizações Sociais Civis-OSCs e 

moradores que vivem ou frequentam a Costa Sul do município de São Sebastião, 

por meio da aprovação da Lei nº 2257/2013 na Câmara de São Sebastião. A 

Área de Proteção Ambiental - APA Baleia-Sahy abrangia uma extensão de 

1.003.447,88 m² que foi acrescida, posteriormente, para 3.992.742,27 m² pela 

Lei nº 2414/2016. Se encontra inserida na Bacia Hidrográfica do Sahy, com 

elevado nível de conservação ambiental e vegetação em estágio avançado de 

conservação da Mata Atlântica. Reúne todos os tipos de vegetação que ocorrem 

na região costeira: Florestas Paludosa, Ombrófila Densa, Alta, Baixa e Brejo de 

Restinga, Jundú, Manguezal e Várzea, constituindo um importante Corredor 

Biológico de Unidades de Conservação, uma vez que interliga esta Unidade de 

Conservação Municipal ao Parque Estadual Serra do Mar-Núcleo São 

Sebastião/PESM-NSS e a APA Marinha Litoral Norte, com diferentes 

ecossistemas e significativa biodiversidade. 

A partir da mobilização social precursora da criação da UC e o  

reconhecimento acerca de todas as potencialidades e fragilidades existentes 

nesta área de proteção ambiental, identificadas ao longo do processo de 

planejamento e  criação e da APA Baleia-Sahy, verificou-se a necessidade de 

se inovar em termos de compartilhamento da gestão com vistas à disciplinar o 

uso e ocupação do solo, por meio da criação de mecanismos de gestão conjunta 

e participativa, para efetivação do desenvolvimento sustentável dessas áreas. 
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Figura 1. Aprovação da criação da APA Baleia-Sahy na câmara dos vereadores de São 
Sebastião, em junho de 2014. 

 
Fonte: ICC, 2013. 

 

 

1.2.  Histórico de Criação do Instituto Conservação Costeira – ICC 
 

O Instituto Conservação Costeira - ICC é uma associação sem fins 

lucrativos, criada para fortalecer a gestão participativa e integrada da UC, por 

meio de cogestão e interlocução com os diferentes segmentos da sociedade 

local e regional do Litoral Norte de São Paulo, visando o desenvolvimento 

sustentável do município e região. 

Criado em outubro de 2013, o Instituto Conservação Costeira, tem por 

objetivo a defesa, conservação, manutenção e elevação de qualidade de vida e 

do meio ambiente, desenvolvendo atividades de proteção, conscientização e 

mobilização socioambiental. Em novembro de 2013, o Instituto Conservação 

Costeira (ICC) iniciou sua atuação na cidade de São Sebastião em parceria com 

a prefeitura na cogestão da Unidade de Conservação APA Baleia-Sahy, criada 

pelas leis municipais nº2.257/2013 e 2414/2016.  

O papel do ICC nesta parceria é fortalecer a gestão participativa e 

integrada da UC e, para tanto, se faz necessário o envolvimento direto dos 
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técnicos do ICC  no monitoramento de processos participativos de planejamento 

e ordenamento territorial, em foros locais e regionais, entre outros temas e  

instâncias técnicas com órgãos de governos federal, estadual e municipal com 

vistas ao desenvolvimento de:  levantamentos de dados; diagnósticos 

preliminares e planejamento territorial; reuniões de articulação e técnicas de 

planejamento; diagnósticos participativos, avaliação estratégica; zoneamento e 

programas de gestão. 

A integração, fortalecimento e interlocução com as instituições e a 

sociedade civil local e regional ocorrem por meio de atuação direta de técnicos 

do ICC em foros participativos tais como: no Conselho Municipal do Meio 

Ambiente,  Conselho Municipal de Urbanismo de São Sebastião,  Grupo Setorial 

do Gerenciamento Costeiro – Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral 

Norte, Conselho Consultivo do Núcleo São Sebastião do Parque Estadual Serra 

do Mar,  Conselho Gestor do Refúgio de Vida de Alcatrazes, Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte,  Conselho APA Marinha do Litoral Norte e; no 

Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos do Litoral Norte, entre outros, 

além de ações conjuntas de fiscalização com a Polícia Ambiental, Guarda 

Ambiental Municipal e Vigilantes da Fundação Florestal; representações judiciais 

e campanhas ambientais; outras ações  preventivas acerca de monitoramento 

terrestre e aéreo da APA, desenvolvimento de turismo ecológico/ecoturismo, 

planejamento urbano e de educação ambiental em parceria com instituições de 

ensino. Para os diversos projetos o Instituto conta com colaboradores de 

diversas áreas e especialistas que possam contribuir no desenvolvimento das 

atividades, na consecução e ampliação dos objetivos. 

Nesse contexto, está alicerçado e construído ao longo de seis anos de 

existência a idoneidade do Instituto Conservação Costeira, pelo histórico de 

atendimento e serviços prestados a sociedade civil e ao meio ambiente. 

Com base nesse histórico, o Instituto Conservação Costeira – ICC, como 

Organização da Sociedade Civil – OSC e representante do terceiro setor, na 

condição de instância cogestora desta UC,  em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de São Sebastião, órgão público 
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responsável pela UC, construíram o presente Plano de Manejo APA Baleia Sahy 

com a participação da população residente, turistas e interessados, 

acompanhado e validado pelo Conselho Gestor da Unidade, entre outros como 

a Comissão Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo e o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM. 

 

 

2. BASE CONCEITUAL 

 

Considerando a necessidade de uniformização para melhor entendimento 

acerca de conceitos e definições técnicas presentes nesse Plano de Manejo, 

torna-se necessário relembrar algumas definições trazidas por instrumentos 

legais vigentes, bem como apresentar novos conceitos que melhor se coadunam 

com os objetivos pretendidos na elaboração desse plano. Nesta etapa são 

abordadas as principais temáticas exploradas necessárias para o futuro 

desenvolvimento do Plano de Manejo, já que os estudos para sua elaboração 

estão relacionados ao entendimento conceitual sobre:  

 

 Unidades de Conservação (UC);  

 Plano de Manejo;  

 Corredores Ecológicos; 

 Meio Ambiente; 

 Planejamento Territorial/Ambiental; 

 Educação Ambiental e; 

 Zoneamento Ambiental. 

 

Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
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definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção.  

As Unidades de Conservação são áreas de uso indireto (proteção integral), 

e direto (uso sustentável) delimitadas com finalidade de resguardar atributos 

naturais e belezas cênicas representativas (AUTO, 1998). Desta forma as UC 

devem conciliar harmonicamente os usos recreativos, educacionais e cientifico 

com preservação integral e perene do patrimônio natural, no qual seu 

planejamento de uso deve ser dado ênfase ao estabelecimento de uma zona de 

suas áreas internas, que condiciona as atividades possíveis. Essas atividades 

visam assegurar os objetivos propostos em seu programa de manejo, definindo 

as zonas de acordo com suas características. Podem ser criadas pelos governos 

federal, estadual ou municipal e, segundo a lei 6.938, de 1981, são instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente. Entre as diferentes maneiras de se 

assegurar à proteção dos recursos naturais, as Unidades de Conservação 

representam um mecanismo que permite a: 

 

 Conservação in situ de partes significativas dos ecossistemas naturais, 

preservando a diversidade genética; 

 Efetivação de uma rede de áreas protegidas, orientadas pelo SNUC, que 

possam interagir para garantir o processo evolutivo; 

 Garantia do processo de auto regulação dos ecossistemas; e 

 Participação da comunidade nas ações de conservação. 

 

 Na esfera federal, as mais significativas Unidades de Conservação são os 

Parques Nacionais e Estaduais, as Reservas Biológicas, as Reservas 

Ecológicas, as Estações Ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental, no qual 

o conjunto das unidades de conservação federal, estaduais e municipais forma 

o Sistema de Unidade de Conservação – SNUC (op. cit.). 

 As Unidades de Conservação que integram o sistema, se dividem em dois 

grupos, com características específicas, compondo as unidades de proteção 
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integral e de uso sustentável. As primeiras visam preservar a natureza e as de 

uso sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela de seus recursos naturais. 

O grupo das unidades de proteção integral compõe as seguintes 

categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre.  

O grupo das unidades de uso sustentável compõe as seguintes categorias 

de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural.  

 

Estas apresentam as seguintes características: 

i) Área de Proteção Ambiental (APA): área em geral extensa e com certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas. Sua criação se deu com objetivos básicos de proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade 

civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante 

instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.  

A lei permite que os órgãos responsáveis pela administração das 

unidades de conservação recebam recursos ou doações de qualquer natureza, 

nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de 

organizações privadas ou públicas, ou ainda de pessoas físicas que desejarem 

colaborar com a sua conservação, cabendo a administração desses recursos ao 

órgão gestor da unidade. Estes recursos deverão ser utilizados exclusivamente 

na sua implantação, gestão e manutenção. 

A sustentabilidade ambiental se apoia na compatibilidade entre os 

potenciais e os serviços ambientais com as formas e intensidades de 
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apropriação e ocupação dos territórios, respeitando os limites que garantem os 

benefícios sociais e econômicos e a manutenção das funções ambientais para 

as gerações presentes e futuras. 

 

1) Plano de Manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento 

nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o 

seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo os recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à gestão da Unidade". O Plano de Manejo deve 

abranger a área da Unidade de Conservação, sua Zona de 

Amortecimento e os corredores ecológicos, quando existirem, conforme 

dispõe o § 1o, do artigo 27, da Lei do SNUC.  

 

Para efeitos deste Plano de Manejo considera-se:  

 

2) Área de Estudo: Área constituída pela unidade e seu entorno, na qual 

serão efetuados estudos de caracterização para subsidiar a elaboração 

do Plano de Manejo. Com base na Resolução Conama n° 428/2010, 

estabeleceu-se que a Área de Estudo deve abranger o território da 

Unidade, mais uma faixa de 3 quilômetros a partir dos seus limites.  

 

3) Zoneamento: é a delimitação de zonas e áreas, com definições, objetivos 

de manejo e normas, visando proporcionar os meios e as condições para 

que todos os objetivos da Unidade possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz.  

 

4) Zona: é a porção territorial interna à Unidade de Conservação, delimitada 

com base em critérios socioambientais e no tipo e grau de intervenção 

previstos, para a qual se estabelecem objetivos, diretrizes e normas 

próprias.  
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5) Área: é a porção territorial da Unidade de Conservação destinada à 

implementação dos programas e projetos prioritários de gestão da 

Unidade de Conservação, em conformidade com as características, 

objetivos e normas da Zona sobre a qual incide.  

 

6) Corredores Ecológicos: ou corredor de biodiversidade são áreas que 

unem os fragmentos florestais ou Unidades de Conservação separados 

por interferência humana, como por exemplo, estradas, dutos, atividades 

rurais, uso e ocupação do solo. 

 

Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos 

ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de 

proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, aumento da 

cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos 

sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o 

suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas 

populações. A partir destas informações são estabelecidas as regras de 

utilização destas áreas, com vistas a possibilitar a manutenção do fluxo de 

espécies entre fragmentos naturais e, com isso, a conservação dos recursos 

naturais e da biodiversidade. São, portanto, uma estratégia para amenizar os 

impactos das atividades humanas sob o meio ambiente e uma busca ao 

ordenamento da ocupação humana para a manutenção das funções ecológicas 

no mesmo território. 

São regulamentados pela Lei 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, e seu Decreto 4340/2002. As regras de utilização e 

ocupação dos corredores e seu planejamento são determinadas no plano de 

manejo da Unidade de Conservação à qual estiver associado, incluindo medidas 

com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das 

comunidades vizinhas. 

O objetivo do corredor ecológico é permitir o livre deslocamento de animais, 

a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Ele reduz os efeitos 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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da fragmentação dos ecossistemas ao promover a ligação entre diferentes áreas 

e permitir o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora. Esse trânsito permite 

a recolonização de áreas degradadas, em um movimento que de uma só vez 

concilia a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na 

região. Os corredores são criados com base em estudos sobre o deslocamento 

de espécies, sua área de vida e a distribuição de suas populações. A partir das 

informações obtidas são estabelecidas as regras de utilização destas áreas, a 

fim de amenizar e ordenar os impactos ambientais das atividades humanas. 

Estas regras farão parte do plano de manejo da Unidade de Conservação à qual 

o corredor estiver associado. 

 

7) Meio ambiente 

O meio ambiente ou simplesmente ambiente pode ser entendido como o 

conjunto dos componentes abióticos (físico-químicos), bióticos (biológicos) e 

antrópicos (culturais, sociais e econômicos) onde na maioria das vezes, o 

homem possui papel importante, constituindo-se mentor e autor do espaço 

geográfico nele integrado. 

O meio ambiente, consiste num complexo de elementos e fatores físicos, 

químicos e biológicos que integram entre si com reflexos recíprocos afetando, 

de forma direta e visível, os seres vivos que reúne uma série de condições 

físicas, químicas e biológicas como: luz, calor, umidade, diferentes gases da 

atmosfera, vento, solo (com suas variadas propriedades físicas e químicas), 

condições locais como topografia, latitude, além de condições criadas de forma 

recíproca entre os próprios seres vivos, onde a vida no globo terrestre, que se 

desenvolve a biosfera, e intimamente dependente (TROPPMAIR, 1987). 

O termo ambiente pode ser entendido como um conjunto estruturado de 

fenômenos físicos e antrópicos que se inter-relacionam, induzidos por um 

conjunto de condicionantes atuando em uma área e funcionando 

coordenadamente, já que sua noção é intuitivamente integradora (XAVIER-DA-

SILVA e SOUZA, 1988). 
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No contexto de Sistema, é possível definir o ambiente como um conjunto 

estruturado, que tem partes componentes, funções internas e externas 

(XAVIERDA- SILVA, 1996 apud CALHEIROS, 1998 e 2000).  

Dessa forma, o ambiente apresenta uma estruturação particular de 

fenômenos, regida pela integração de suas partes componentes, que são 

percebidas em uma determinada área durante certo tempo, ou seja, existe um 

arranjo particular de fenômenos que podem ser constatáveis em uma 

determinada área (Calheiros, 1998 e 2000.) 

Considerando-se os limites do sistema ambiental, o meio ambiente pode 

ser entendido como áreas com potencialidades de uso. São áreas em que os 

recursos naturais/antrópicos disponíveis permitem o desenvolvimento de 

determinada atividade natural ou socioeconômica, que, representando um uso 

otimizado, devem ser respeitadas por usos alternativos (CALHEIROS, 1998). 

Para exemplificar, podem ser áreas com potencial turístico que apresentam 

belezas paisagísticas, balneárias naturais e outros atrativos e a expansão 

urbana deve respeitar esta potencialidade. 

 

8) Planejamento Territorial/Ambiental: atividade que envolve a intenção 

de estabelecer condições favoráveis para alcançar objetivos propostos, 

com isto, o espaço geográfico necessita ser planejado, em detrimento aos 

problemas ambientais e sociais decorrentes da expansão de diversas 

atividades humanas (RUSCHMANN, 1990). 

Nestes termos o Planejamento Territorial passa a ser entendido segundo 

Goes (1994), como um conjunto de posturas e ações políticas de base científica 

e/ou administrativa, aplicadas numa determinada área, com fins de definir 

normas racionais de uso do meio ambiente e manter seu equilíbrio. 

Nas colocações de Monosowski (1989) apud Jesus (1994), o planejamento 

ambiental é visto como uma estratégia que pode ser adotada através de dois 

instrumentos: o zoneamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais. O 

primeiro define as diretrizes de uso e ocupação do solo e de apropriação de 
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recursos naturais, para as diversas regiões e o segundo aplica-se ao estudo das 

possíveis consequências ambientais, sociais de projetos públicos e privados. 

 

9) Educação Ambiental: Segundo a Política Nacional de Educação 

Ambiental, de acordo com o inciso VI do artigo 225 da Constituição 

Federal, que incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente, cuja política  dispõe sobre a educação 

ambiental: ―processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sustentabilidade. 

 

Existem outras definições sobre Educação Ambiental, tais como: 

 

 Processo ensino-aprendizagem mediante o qual se objetiva transmitir e 

receber conhecimentos capazes de contribuir para aperfeiçoar as 

relações de cada indivíduo com o meio ambiente; 

 Conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da dinâmica 

dos ecossistemas, considerando os efeitos da relação do homem com o 

meio, a determinação social e a evolução histórica da relação; 

 Processo que, por força de sua própria natureza, requer uma abordagem 

multi e interdisciplinar, envolvendo tanto os aspectos ecológicos, como os 

sociais, econômicos e políticos e pressupõe um trabalho integrado, 

permeando todo o currículo; 

 Processo que busca desenvolver uma população que seja consciente e 

preocupada com o meio ambiente e com os problemas que lhe são 

associados, e que tenha conhecimento, habilidades, atitudes, motivações 
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e compromissos para trabalhar individual e coletivamente na busca de 

soluções para os problemas existentes e para prevenção dos novos. 

 

A EA consiste num processo que deve objetivar a produção de cidadão, 

cujo conhecimento acerca do ambiente biofísico e seus problemas associados, 

possam alertá-los a resolver seus problemas (STAPP et al., 1969). 

Em 1970 a IUCN definiu a EA como o processo de reconhecimento de 

valores e de esclarecimentos de conceitos, que permitam o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes necessárias para entender e apreciar as inter-relações 

entre o homem, sua cultura e seu ambiente biofísico circunjacente. 

A EA seria um processo no qual deveria ocorrer um desenvolvimento 

progressivo de um senso de preocupação com o meio ambiente, baseado num 

completo e sensível entendimento das relações do homem com o ambiente em 

sua volta (MELLOWES, 1972). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) definiu a EA como 

um processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 

consciência crítica sobre as questões ambientais, e de atividades que levem à 

participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental. 

 

 São objetivos da educação ambiental: 

 

 Promover a ação multi e interdisciplinar na escola; 

 Difundir informações sobre a natureza, seu equilíbrio, os riscos a que está 

sujeita e os meios de diminuí-los ou de evitá-los; 

 Conscientizar os atuais e futuros cidadãos dos seus compromissos com 

as questões ambientais; 

 Incentivar a integração de ações intraescolares que objetivem a defesa 

da qualidade de vida dos seres vivos; 

 Ajudar na formação de opiniões positivas quanto à conservação, 

preservação e recuperação do meio ambiente; 
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 Destacar a importância de se distinguir os recursos naturais inesgotáveis, 

renováveis e não- renováveis; 

 Alertar para os prejuízos que as agressões e catástrofes ambientais 

acarretam para os ecossistemas; 

 Esclarecer a respeito do estreito vínculo existente entre elementos 

bióticos e abióticos que integram o meio ambiente; 

 Preparar o indivíduo para interagir criticamente com seu semelhante e 

com o meio questionando a sociedade quanto a seus valores, sua 

tecnologia, seu cotidiano de consumo e de reprodução de posturas, de 

maneira a transformar a visão do mundo, na perspectiva de melhor 

qualidade de vida; 

 Motivar o educando a pensar, a agir e sentir de forma útil, positiva, 

funcional e proveitosa em relação a si mesmo e ao meio ambiente; 

 Promover a transmissão de conhecimentos sobre a temática ambiental 

fazendo com que os alunos despertem para a necessidade de aprender 

a respeitar o meio ambiente e a conviver com ele de maneira fraterna; 

 Gerar, formar e/ou modificar hábitos, costumes e atitudes, bem como 

maneiras de pensar, sentir e agir quanto ao meio ambiente; 

 Demonstrar que resultam em benefícios para todos e para cada um em 

particular, os cuidados e as informações a respeito do meio ambiente, 

encarando este como patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista seu uso coletivo. 

 

Desenvolver um cidadão consciente do ambiente total - preocupado com 

os problemas associados a esse ambiente e que tenha o conhecimento, as 

atitudes, motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar individual e 

coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas atuais e 

prevenir os futuros. 
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10) Zoneamento Ambiental: Pode ser entendido como uma subdivisão do 

território, tendo como essência a definição de limites fundamentados em 

características convergentes da superfície terrestre. Este conceito é 

melhor explicado por Silva (2001) quando define que o zoneamento tem 

a conotação de regionalização e que ambos podem ser entendidos como 

a fragmentação controlada e ordenada de um território, segundo critérios 

discriminados. 

 

A principal função de um Zoneamento Ambiental é subsidiar a execução 

de Planos Diretores, Planos de Manejo, Estudos de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), entre outros. 

O Zoneamento Ambiental, nos termos do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, constitui-se na delimitação de Zonas e Áreas na Unidade de 

Conservação, para fins de manejo e estabelecimento de normas específicas, 

com a finalidade de proporcionar os meios e as condições para que todos os 

objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz 

 

Os principais objetivos de um Zoneamento Ambiental são: 

• Auxiliar apoio à tomada de decisão; 

• Disciplinar o uso do solo e sua ocupação; 

• Adequar a proteção dos recursos naturais; 

• Estabelecer normas de uso e ocupação racional do solo; 

• Auxiliar na definição de um sistema de gestão para elaboração de um criterioso 

Plano de Manejo; 

• Explorar o turismo com base no uso racional e sustentado dos seus recursos 

físico-naturais, socioculturais e econômicos. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

A Área de Proteção Ambiental Baleia Sahy é uma Unidade de 

Conservação Municipal cujo modelo inovador de cogestão vigente permite o 

princípio de gestão descentralizada, participativa e compartilhada entre a PMSS 

e o Instituto Conservação Costeira.  

Com base nessa inovação e conforme a orientação técnica e 

metodológica adotada e supracitada, foi criada a Comissão Técnica de Análise 

e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo. Esta instância técnica é responsável 

pela articulação, discussão e validação de temas e conteúdo de forma 

multidisciplinar entre os técnicos do ICC e diferentes setores da prefeitura com 

vistas ao aprimoramento desse importante instrumento de planejamento, 

ordenamento e gestão territorial da Unidade de Conservação e de seu entorno. 

Da mesma forma, essa estrutura e processo contaram com ampla participação 

do Conselho Gestor da APA Baleia Sahy, ampliando dessa forma a discussão e 

validação entre os demais setores da sociedade envolvidos, sejam eles 

entidades locais, organizações não governamentais ou de agentes 

governamentais e de lideranças locais. 

 

3.1 Comissão Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo 

da APA Baleia Sahy 

 

A articulação e a nomeação da Comissão Técnica de Análise e Avaliação 

- CTAA do Plano de Manejo tem como responsáveis técnicos o Instituto 

Conservação Costeira - ICC, na qualidade de cogestor da UC e a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SEMAM.  Desta forma, a Comissão Técnica de 

Acompanhamento e Avaliação-CTAA da APA Baleia-Sahy foi  constituída por 

meio de convite oficial do  Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

de São Sebastião, aos representantes de secretarias municipais que se 

relacionam direta ou indiretamente com as atividades desenvolvidas na UC, 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 38 

 
 

cujos setores/secretarias são: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de 

Turismo, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Obras e Habitação setores de Cartografia e Geoprocessamento, conforme 

constam nas ATAs anexas a este plano de manejo. 

A criação da referida Comissão contou com a participação e 

acompanhamento direto de técnicos dessas secretarias e setores da PMSS, com 

as suas respectivas responsabilidades técnicas com os produtos, cronograma 

de reuniões e atividades previstas. 

 

 

4. METODOLOGIA  

 

4.1. Elaboração e aprovação do plano de manejo – etapa I 

 

A metodologia adotada pelo presente Plano de Manejo parte  de análises 

socioambientais que asseguram o conhecimento da situação atual da Área de 

Proteção Ambiental Baleia Sahy e de seu entorno, com enfoque na resolução 

dos principais problemas que impactam os atributos ambientais e culturais da 

Unidade de Conservação, e servem de base técnica para o estabelecimento do 

zoneamento e das diretrizes que devem presidir o uso do território, visando o 

estabelecimento de estratégias de proteção, conservação, recuperação, uso e 

manejo dos recursos naturais. 

A metodologia considera as especificidades da APA Baleia Sahy como 

uma Unidade de Conservação cuja categoria de Manejo pertence ao Grupo de 

Desenvolvimento Sustentável e, portanto, dinâmica e flexível para que se 

adeque às realidades ambientais e socioeconômicas presentes no território em 

que se insere.  

Para tal, são fundamentos da metodologia adotada para o Plano de 

manejo:  
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(i) caracterização da Área de Estudo com dados primários e secundários, sendo 

produzidas novas informações quando necessárias ao zoneamento e à gestão 

da Unidade;  

(ii) reconhecimento do Conselho Gestor como principal fórum para elaboração, 

acompanhamento da implementação e revisão do Plano de Manejo;  

(iii) participação social permeando todo o processo;  

(iv) análise e validação dos documentos e propostas pela Comissão Técnica de 

Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo antes e após as apresentações 

públicas e coleta de contribuições, no âmbito das oficinas e reuniões do 

respectivo Conselho Gestor; oficinas e audiências públicas;   

(v) padronização de conceitos, normas e diretrizes do zoneamento (Zonas 

Internas e Áreas), levando em consideração as especificidades do território e da 

APA, como categoria de manejo da Unidade de Conservação;  

(vi) aplicação de Áreas incidentes sobre as Zonas e que, não afetando direitos 

reconhecidos pela legislação, podem ser ampliadas, diminuídas ou alteradas por 

procedimento simplificado de ajuste;  

(vii) padronização dos programas, os quais devem comportar ações necessárias 

que poderão efetivamente ser implantadas pela instância Cogestora e demais 

áreas técnicas representadas na Comissão Técnica de Análise e Avaliação do 

Plano de Manejo.  

Todos os procedimentos adotados nesta proposta metodológica objetivam a 

implementação de um processo capaz de sintetizar contribuições provenientes 

de três fontes básicas para a legitimidade do Plano:  

 

(i) Ser constituída pelo ambiente técnico e científico envolvido com a 

gestão da Unidade de Conservação;  

(ii) Ser constituída pelo envolvimento e participação da sociedade em sua 

elaboração, representada pelo Conselho Gestor da Unidade e por 

pessoas que mantêm relação direta ou indireta com o território 

protegido; e  
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(iii) Ser consistente nas discussões realizadas no âmbito da Comissão 

Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo. 

 

4.1.1. Etapa 1 – Organização e Planejamento  

 

Gestão Integrada 

A gestão Integrada utilizada na elaboração, apresentação e discussão do 

presente Plano de Manejo se estrutura por meio do sistema de compartilhamento 

de gestão da APA Baleia Sahy entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

como órgão público da Prefeitura Municipal de São Sebastião – PMSS, e o 

Instituto Conservação Costeira – ICC, como Organização Social Civil – OSC que 

representa o terceiro setor da sociedade, cujo modelo inovador de cogestão 

descentralizada e participativa propicia a integração desejada; da mesma forma 

essa gestão é reforçada por meio da criação e participação do Conselho Gestor 

da APA Baleia Sahy que promove a articulação entre os demais setores 

envolvidos, sejam eles entidades locais, organizações não governamentais ou 

administrações governamentais e de lideranças locais.  

A gestão integrada também foi reforçada por meio da criação da 

Comissão Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo, como 

instância técnica e responsável pela articulação e discussão multidisciplinar de 

conteúdos atinentes à elaboração do Plano de Manejo. Esta reúne agentes 

públicos de secretarias municipais de São Sebastião que em função de suas 

expertises debatem e garantem a qualidade do trabalho cujo caráter 

multidisciplinar e transversal sustentam o bom andamento dos produtos do Plano 

de Manejo. Foram definidos os setores, as secretarias e os profissionais 

envolvidos no processo de elaboração do plano, contribuindo com pesquisas, 

imagens e mapas, além de informações detalhada sobre a APA e apoios 

institucionais (recursos humanos, equipamentos, infraestrutura).  

Foram criadas duas comissões, sendo que a primeira foi constituída em 

fase anterior à retificação do perímetro da APA Baleia Sahy - alterado por Lei 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 41 

 
 

Municipal – e a outra, mais recente e vigente, logo após a troca de condução 

política do poder executivo e, portanto, da  gestão administrativa municipal, com 

a participação de novos agentes públicos que integraram a nova Comissão 

Técnica de Análise e Avaliação - CTAA retomando o processo técnico de 

apresentação e discussão em reuniões/oficinas para a elaboração do Plano de 

Manejo da APA Baleia Sahy. Da mesma forma, a retomada do processo contou 

com a participação do Conselho Gestor da UC, a partir de apresentações e 

discussões em reuniões/oficinas no âmbito do referido processo participativo do 

Plano de Manejo, conforme as respectivas ATAs anexas a este plano de manejo. 

Essas foram as reuniões de articulação e de planejamento com a PMSS e outras 

instâncias diretamente envolvidas, como parte integrante do processo de gestão 

integrada para a elaboração do Plano de Manejo da APA Baleia Sahy. 

 

Coordenação Continuada   

 

A elaboração do Plano de Manejo, por se tratar de processo dinâmico e 

interinstitucional, exige uma coordenação técnica continuada e articulada no 

território, alinhada a outras instâncias e equipes técnicas e em foros 

participativos locais e regionais, a exemplo da Comissão Técnica de Análise e 

Avaliação – CTAA. 

Trata se de instância técnica e transversal que tem como objetivo 

assegurar que toda a documentação gerada é adequada em seu conteúdo e 

forma de acordo com a metodologia proposta e as necessidades estabelecidas 

para os trabalhos, bem como que será entregue pelo ICC nos prazos indicados. 

Todas as atividades desenvolvidas estão sob a coordenação e supervisão 

da co-gestão, que deverá avaliar e aprovar os conteúdos, supervisionar toda a 

elaboração do PM, aprovando cada um dos produtos, além de tomar decisões 

para o encaminhamento técnico e operacional e garantir o caráter participativo 

do PM. A critério da co-gestão, estes produtos poderão ser submetidos à análise 

de pesquisadores de outras instituições ou de outras secretarias da PMSS. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 42 

 
 

Da mesma forma, por se tratar de processo técnico e participativo torna-

se necessário o envolvimento dos técnicos do ICC nos foros locais e regionais, 

entre outras instâncias como o relacionamento técnico com órgãos de governos 

federal, estadual e municipal com vistas ao desenvolvimento de:  levantamentos 

de dados; diagnósticos preliminares de planejamento territorial; reuniões de 

articulação e técnicas de planejamento; diagnósticos participativos, avaliação 

estratégica; zoneamento e programas de gestão. 

Estabelecidas as instâncias de planejamento e organização, os técnicos 

do ICC e das consultorias Atlântica e Lobato Ambiental se responsabilizaram 

pela consecução da segunda fase desta etapa, com os seguintes 

encaminhamentos e produtos:  

 

 Planejamento da elaboração do plano até o encaminhamento da proposta 

as Audiências Públicas;  

 Levantamento de dados e informações disponíveis acerca da Área de 

Proteção Ambiental da APA Baleia Sahy, bem como da legislação 

incidente, informações cartográficas, publicações científicas, projetos de 

pesquisas e extensão concluídos ou em andamento, mapa base, limites 

municipal, hidrografia e infraestrutura linear, entre outros; 

 Realização de reuniões envolvendo técnicos do ICC e PMSS, da CTAA e 

da sociedade civil com conhecimento sobre o território, capazes de 

fornecer dados e informações úteis ao conhecimento da Unidade de 

Conservação;  

 Discussão Situacional indicando as principais questões da UC, incluindo 

apontamentos preliminares de suas potencialidades e fragilidades;  
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4.1.2. Etapa 2 – Caracterização e Diagnósticos dos Meios Físico, Biótico e 

Socioeconômico  

Trata esta etapa de caracterização e de elaboração de diagnósticos dos 

meios físico, biótico e socioeconômico, que promove a sistematização das 

informações detalhadas da APA com vistas à elaboração dos produtos da Etapa 

3, na qual serão definidos o Zoneamento e os Programas de Gestão do Plano 

de Manejo. 

 

São atividades e produtos dessa Etapa: 

 Coleta e análise de dados primários e secundários (revisão 

bibliográfica); 

Esta etapa se caracteriza pelo levantamento de dados primários, 

secundários e a busca permanente de informações bibliográficas relativos aos 

meios físico, biótico, antrópico e jurídico-institucional; formação de um bando de 

dados, documentos e pesquisas desenvolvidas na região;  

 Análise e interpretação de imagens e fotos aéreas; 

A interpretação de imagens e fotografias aéreas permitem a melhor 

análise do território em escalas mais apropriadas ao planejamento da UC, de 

acordo com o nível de detalhamento desejado e a elaboração ou atualização do 

banco de dados. O conjunto de informações resultante desse mapeamento 

constitui insumo básico para a obtenção de um diagnóstico pormenorizado das 

características da paisagem.  

 Elaboração dos diagnósticos dos meios biótico, físico e 

socioeconômico; 

Esta etapa trata de elaboração dos diagnósticos dos meios biótico, físico 

e socioeconômico como as bases técnicas para a divisão do território em zonas 

e áreas de acordo com a metodologia e as necessidades de proteção, 

conservação, recuperação dos recursos naturais e o desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido, são realizados estudos do meio, consultas a 
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documentação e mapeamentos dos fatores antrópicos, bióticos, abióticos 

existentes na área e sua relação com contexto social. 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

4.2.1. Materiais e Métodos 

Para a composição da geologia, morfologia, tipos de solo, aspectos 

geotécnicos e a distribuição dos principais aspectos naturais da área de 

ampliação da APA Baleia Sahy foi realizado o levantamento dos aspectos 

fisiográficos regionais dentro da bacia Hidrográfica do Rio Sahy. A localização 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sahy é ilustrada na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagnóstico do meio físico se apoiou inicialmente no levantamento de 

informações bibliográficas disponíveis em estudos desenvolvidos na região do 

Figura 2 Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Sahy. 

Localização da área de  estudo – 

Bacia do Rio Sahy. 
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Litoral Norte (município de São Sebastião) permitindo uma síntese das 

características do meio físico.  

Com base em cartas temáticas publicadas da região, fotos aéreas das 

áreas de influência da UC em questão, sobrevoos de drones e auxílio de um 

GPS portátil, foram localizados em campo os elementos fisiográficos 

representativos para a caracterização da área de ampliação da APA Baleia Sahy 

em relação aos principais acidentes de relevo e processos atuantes da dinâmica 

do relevo. 

Para a caracterização regional foram utilizados como base mapas de 

características do meio físico e geotécnicos da região do Litoral Norte elaborados 

pelo Instituto geológico (IG, 1996 e IG, 2017) e mapas das associações entre 

fitofisionomias e o substrato geológico elaboradas por Souza (2006) e Souza et 

al. (2008). 

As atividades de campo se deram nos dias 09 e 15 de março de 2016, 

tendo sido realizados 27 pontos de caracterização com o reconhecimento e 

descrição destes pontos, ademais, foi avaliado o terreno ao longo dos 

caminhamentos.  

Os dados observados em campo e avaliados no presente diagnóstico 

permitiram a caracterização geológico-geomorfológica e a realização da análise 

e da avaliação das condições geotécnicas dos terrenos existentes na área de 

ampliação da APA Baleia Sahy. 
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4.2.2. Hidrografia e análise da pluviometria 

 

A delimitação da área de ampliação da APA Baleia Sahy é apresentada 

na Figura 0.3. A área de ampliação da APA Baleia Sahy, segundo a Lei 

nº2.414/2016, possui 3.922.742,27 m² (três milhões, novecentos e vinte e dois 

mil setecentos e quarenta e dois metros quadrados e vinte e sete centímetros) 

de área e 16.015,55 m (dezesseis mil e quinze metros e cinquenta e cinco 

centímetros) de perímetro.  

Fonte: ICC, 2020. 
 

Pode-se observar na Figura 3 a distribuição da rede hidrográfica do Rio 

Sahy, sendo constituída por drenagens de direção predominantemente norte 

para sul. O rio Sahy é a drenagem localizada mais a oeste da bacia hidrográfica 

e que desagua no mar. Possui tributários a oeste oriundos dos bairros da Vila 

Figura 3. A área de ampliação da APA Baleia Sahy, segundo a Lei nº2.414/2016. 

Delimitação da área de ampliação da 

APA Baleia Sahy 
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Sahy e Barra do Sahy; e tributário um tributário leste, o Rio Preto, oriundo da 

vasta planície costeira existente no bairro da Baleia. 

O Rio preto possui dois tributários de primeira ordem e é a principal 

drenagem existente na APA Baleia Sahy, estando inserido quase que na sua 

totalidade dentro da área de ampliação da APA Baleia Sahy. 

Dentre os produtos desenvolvidos por IG (1996) está a análise 

pluviométrica do município, constituída por avaliação de séries temporais de 

dados pluviométricos, resultando na obtenção de gráficos estatísticos, em 

zoneamento cartográfico na escala 1:250.000 referentes às variações 

pluviométricas regionais.  

IG (1996) analisou dados de nove postos pluviométricos (Tabela 1.) 

selecionados por sua melhor qualidade, localização e existência de dados por 

período relativamente extenso (21 anos - 1973 a 1993). 

  

Tabela 1  Dados sobre os postos pluviométricos estudados (IG, 1996). 

Fonte: (IG, 1996). 

 

Diante da análise pluviométrica do município de São Sebastião, IG (1996) 

definiu três áreas relativamente diferentes quanto aos totais de chuvas, definindo 

três “microzonas climáticas”. 
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Segundo IG (1996), na Zona 1, entre Boracéia e Maresias, chove 36% a 

mais do que na Zona 2 (entre São Sebastião a São Francisco) e 14% a mais do 

que na Zona 3 (entre São Francisco e o Rio Juqueriquerê); na Zona 2, por sua 

vez, chove 24% a mais do que na Zona 3.  

O zoneamento pluviométrico IG (1996) destaca que as três áreas 

apresentam diferenças internas grandes entre os totais de chuva de local para 

local, que se devem à diversidade geográfica da região (influência do mar, 

diferenciação considerável de altitude, exposição de vertentes, cobertura vegetal 

etc.). 

Diante desta caracterização do clima feita por IG (1996) para o município 

de São Sebastião, foram selecionadas 3 estações pluviométricas para tecer 

algumas considerações: 

1. Estação E2-045 -São Francisco, localizado no Bairro do São Francisco, 

dados fornecidos pela ANA. Seleciona por apresentar a maior série 

histórica de chuvas do município e São Sebastião (41 anos); 

2. Estação E2-124 – Maresias, localizado no bairro de Maresias, dados 

fornecidos pela ANA. Selecionada por ser a estação pluviométrica na 

costa sul mais próxima da área da APA Baleia Sahy que apresentava a 

maior série histórica de chuvas (21 anos); 

3. Estação 0355050410A-Juquehy, localizada no bairro da Baleia Verde, 

dados fornecidos pelo CEMADEN. Selecionada por estar dentro da bacia 

hidrográfica da APA Baleia Sahy, porém apresenta uma série histórica 

curta. 

A Figura 4 ilustra a localização destas três estações em relação ao município 

de São Sebastião. 
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Figura 4. Localização das estações pluvimétricas. 

 

Fonte: Fonte: DAEE, imagem Google Earth. 

Cabe destacar que devido a grande diferença de series históricas em cada 

estação seleciona foram revisadas as séries históricas e utilizados os dados dos 

anos que tivessem as leituras de todos os meses. 

Inicialmente foi feito um comparativo da estação Juquehy com a estação 

São Francisco, de forma a indicar o que apontou IG (1996), que na região onde 

está inserida a área de interesse chove cerca de 36% a mais do que na região 

onde está a estação São Francisco. 
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O Gráfico 1 apresenta a série histórica da estação Juquehy de abril de 

2015 a fevereiro de 2018. 

 

Fonte: CEMADEN. 

 

O Gráfico 2 faz um comparativo com a quantidade de chuva mensal em um 

determinado período entre as estações Juquehy e São Francisco. 

 

Fontes: CEMADEN e ANA. 

Gráfico  1. Dados pluviométricos da estação Juquehy março/2015 a fevereiro/2018 

Gráfico  2. Dados pluviométrico das estações Juquehy e São Francisco entre abril/2015 e 
setembro/2016 
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O gráfico 2 ilustra claramente que na região da Praia da Baleia, onde está 

localizada a estação Juquehy, chove com mais intensidade do que na região da 

estação São Francisco. 

Pode-se observar que, mesmo num período considerado curto para 

registros de índices pluviométrico, existe uma diferença considerável entre as 

regiões da estação Juquehy e São Francisco em relação a intensidade de 

chuvas. 

Como a estação Juquehy apresenta uma série histórica muito curta, 

utilizou-se a estação de Maresias para reforçar o comparativo com a estação 

São Francisco. A estação de Maresias apresenta uma série histórica de 28 anos, 

mas foram utilizados apenas 21 anos que possuíam os dados completos. 

O Gráfico 3 ilustra a diferença considerável de chuvas observadas entre 

a estação Maresias e São Francisco entre os anos de 1971 e 1999. Pode-se 

concluir que chove mais na região da estação de Maresias do que na região da 

estação de São Francisco. 

 Fonte: ANA. 

Portanto na costa sul do município de São Sebastião chove mais e com 

mais intensidade do que na região central, próximo do bairro de São Francisco. 

Esta característica climatológica da região destaca a importância da 

criação da APA Baleia Sahy para proteção dos recursos hídricos. 
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4.2.3. Geologia 

 

As unidades litológicas identificadas na região de interesse por IG (1996) 

foram divididas em dois domínios principais.  

O primeiro domínio é o embasamento cristalino que engloba os grupos de 

rochas metamórficas e ígneas que formam os relevos acidentados da região.  

O segundo domínio é dos sedimentos quaternários, que incluem os 

diferentes tipos de sedimentos que formam as planícies e/ou estão acumuladas 

em setores menos íngremes ou no sopé das encostas. A representação das 

unidades desse domínio foi feita pela utilização de siglas iniciadas por Qc (para 

os sedimentos de origem continental) e Qm (para os sedimentos de origem 

marinha) definidas por IG (1996) na Carta de Risco a Movimentos de Massa e 

Inundação do para o município de São Sebastião.  

A Figura 5 apresenta o mapa geológico elaborado por IG (1966) na região 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sahy. 
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Figura 5. Mapa geológico elaborado por IG (1966) na região da Bacia Hidrográfica do Rio 
Sahy. 

 

Fonte: IG, 1996. 

 

No domínio do embasamento cristalino IG (1996) descreve as seguintes 

unidades: 

- Cb3: Migmatitos com estruturas variadas e textura grosseira; material de 

alteração e desagregação é uma mescla de argilas tom vermelho-claro e areia 

grossa. 

- Cb4: Gnaisse Porfiroblástico gradando para Milonito-Gnaisse 

No domínio de sedimentos quaternários continentais e marinhos IG (1996) 

descreveu três tipos diferentes: 

- Qc1: Depósitos fluviais atuais e pré-atuais, compostos por sedimentos 

inconsolidados, de composição variada, associados aos rios atuais (calha e 

planície de inundação) conhecidos como aluviões. São depósitos que 

apresentam granulometria variada e cuja composição, arranjo e distribuição têm 

Mapa geológico (IG, 1996) 
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íntima associação com a declividade do terreno e com as rochas que compõem 

o substrato da área drenada. 

- Qm1: Depósitos atuais de praia, compostos principalmente areias de 

praia, cuja granulometria varia em função do tipo de praia. De maneira geral, as 

praias de bolso tendem a serem constituídas por areias médias a grossas, 

enquanto que as praias mais amplas possuem areias mais finas, com melhor 

selecionamento. Os depósitos de sedimentos finos (silte e argila) têm uma 

ocorrência muito restrita na área, sendo tal ocorrência devida provavelmente às 

oscilações de maré.  

- Qm3: Depósitos mistos pré-atuais, são constituídos por sedimentos 

caracterizados por corpos irregulares de argila (com características de 

contribuição de matéria orgânica) que se mesclam a sedimentos arenosos muito 

finos a silto-arenosos. Provavelmente esses sedimentos foram depositados em 

ambiente flúvio-lagunar (ex: fundo de baía, mangue, lagunas) também 

provavelmente quando o nível do mar era diferente do atual. Esses depósitos 

também estão situados na retaguarda dos depósitos praiais atuais e, em geral, 

encontram-se recobertos por sedimentos continentais (Qc). 

Cabe destacar que a área de ampliação da APA Baleia Sahy ocorre o 

domínio da planície costeira com o predomínio de depósitos mistos pré-atuais 

(Qm3), onde a unidade compreende sedimentos flúvio-lagunares e de ambiente 

marinho restrito (baias) com grande contribuição de argilas (provavelmente 

holocênicos), em grande parte recobertos por sedimentos fluviais da rede 

hidrográfica do rio Sahy e seu tributário o Rio Preto. Destaca-se também a 

existência de terrenos de manguezais distribuídos da foz do rio Sahy até o 

encontro com o rio Preto. 

Para melhor compreender o desenvolvimento das diferentes feições 

deposicionais costeiras IG (2008) apresentou alguns aspectos e conceitos 

fundamentais que serão abordados para caracterizar a área de interesse.  
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A Planície Costeira, conforme descreve IG (2008), é formada pela 

sucessão e justaposição de Cordões Litorâneos regressivos (subida do nível do 

mar) e/ou Terraços Marinhos, em geral associados a outros tipos de depósitos 

sedimentares de origens continental e flúvio-marinha, entre eles depósitos 

fluviais, eólicos, lagunares e paleolagunares, paludiais (pântanos), lacustres 

(lagos), de planície de maré e coluviais.  

Sobre a planície costeira, em seus diferentes ambientes deposicionais, 

ocorrem a Vegetação de Planície Costeira, de Baixa a Média Encosta da Serra 

do Mar, de Praias e de Restingas. Juntas estas diferentes formas de vegetação 

reúnem as fitofisionomias que incluem os manguezais e toda a vegetação 

genericamente denominada de “Vegetação de Restinga”. É o conjunto de 

comunidades vegetais que ocupam a planície costeira e podem avançar pelas 

baixas e médias encostas da Serra do Mar (no caso do litoral bordejado por ela), 

que se apresentam fisionomicamente distintas e distribuídas em mosaico. São 

consideradas comunidades geo-pedológicas, por dependerem essencialmente 

das características do substrato geológico sedimentar (tipo de sedimento, relevo, 

drenagem e evolução) e da evolução dos seus solos (IG, 2008). 

Portanto, dentre os aspectos apontados, as vegetações que recobrem as 

planícies costeiras e baixas a médias encostas, no litoral paulista, são 

consideradas comunidades geopedológicas (Souza et al. 2007, 2008). As 

associações entre essas fitofisionomias e o substrato geológico são mostradas 

nos trabalhos de Souza et al. (1997, 2007, 2008) e Souza (2006, 2007b), cujos 

exemplos são ilustrados na Figura 6  
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Figura 6. Seção-tipo esquemática mostrando a distribuição do substrato geológico e das 
fisionomias de vegetação associadas, para o litoral paulista. 

 

 

Fonte: (IG, 2008; modificado de Souza et al. 1997).. 

 

Na Figura 7 é apresentado o Mapa de Vegetação Nativa e Estados de 

Alteração da planície costeira e baixa encosta do Litoral Norte de São Paulo de 

Souza (2006) e Souza e Luna (2008) na região da bacia Hidrografia do Rio Sahy. 

Para a elaboração deste mapa foram analisados por Souza e Luna (2008) 

os tipos de sedimentos, as variações topográficas e estratigráficas, os arranjos 

e padrões da rede de drenagem, os graus de umidade dos terrenos, as 

associações entre os depósitos e as características fisionômicas da vegetação 

associada. 
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Fonte: Souza (2006) e Souza e Luna (2008). 

 

Pode-se observar na Figura 7 que na área de ampliação da APA Baleia 

Sahy ocorre o predomínio de terrenos de depressões paleolagunares 

colmatadas e terraços lagunares, e secundariamente de terrenos de depósito de 

encostas e depósitos mistos localizados ao fundo da planície costeira. Destaca-

se a presença de terrenos de planície de mare a partir da foz do Rio Sahy 

migrando para terraços marinhos e depressões paleolagunares em direção ao 

interior da bacia. 

A seguir são descritas as unidades observadas por Souza (2006) e Souza 

e Luna (2008): 

- Depressões Paleolagunares (LCD): depressões formadas por 

paleolagunas parcialmente preenchidas por sedimentos flúvio-lagunares 

pelíticos (argilo-siltosos muito pobremente selecionados e ricos em matéria 

Mapa de Vegetação nativa de planície 

costeira e baixa encosta 

Figura 7. Mapa de Vegetação nativa de planície costeira e baixa encosta. 
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orgânica) que foram sendo recobertos por pacotes de até 1,0 m de espessura 

de colúvios de baixada (sedimentos areno-síltico argilosos muito pobremente 

selecionados), de idade holocênica até recente. Estes últimos são provenientes 

das encostas da Serra do Mar e carreados pelos rios durante as enxurradas, 

para serem depositados no interior dessas depressões. Estão localizadas no 

meio e ao fundo das planícies costeiras e apresentam NA igual ou mais raso que 

0,30 m. 

- Depósitos Mistos (LMP): constituem uma associação indiferenciada de 

depósitos aluviais e colúvios de baixada (semelhantes aos descritos 

anteriormente), holocênicos a atuais, recobrindo as porções mais distais e 

planas da planície costeira, junto às encostas da Serra do Mar. O NA está 

frequentemente em profundidade ≤ 0,50 m. 

- Depósitos de Encosta (LCR): englobam os depósitos de baixa a média 

encosta como rampas de colúvio, tálus e leques aluviais de idade pleistocênica 

a atual. São constituídos de sedimentos com ampla variação granulométrica, 

desde argilas até matacões, apresentando NA entre 1,0 e 2,0 m de profundidade. 

- Planícies de Maré Atuais (LOL): depósitos pelítico-arenosos orgânicos 

atuais, presentes nas bordas dos canais estuarinos (manguezais); o nível do 

lençol freático (NA) é igual ou mais raso que 0,10 m, recebendo influência diária 

dos ciclos de maré. 

- Cordões Litorâneos e Terraços Marinhos Holocênicos (LHT): depósitos 

marinhos arenosos formados por areias finas a médias, muito bem a 

moderadamente selecionadas, podendo apresentar depósitos eólicos no topo, 

principalmente nas planícies costeiras maiores. Estão alçados entre 1,50 a 4,0 

m acima do NM atual e amplamente distribuídos em todas as planícies costeiras 

da área de estudo, com profundidade do NA variando entre 0,40 e 1,10 m.  
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4.2.4 Geomorfologia 

 

IG (1996) realizou a identificação e a caracterização dos tipos de relevo 

do município de São Sebastião através de fotointerpretação e verificação de 

campo, sendo que as unidades resultantes foram correlacionadas com as 

grandes divisões geomorfológicas definidas no Mapa Geomorfológico do Estado 

de São Paulo (PONÇANO et al.,1981).  

Para o município de São Sebastião IG (1996) definiu três compartimentos 

geomorfológicos regionais: Planalto, Serrania Costeira e Baixadas Litorâneas.  

No Planalto, IG (1996) identificou duas unidades de relevo: os Morros e 

Morrotes de Planalto (MMTp) que, em termos regionais, fazem parte do Planalto 

de Juqueriquerê; e os Morros altos (Ma) do Planalto Paulistano. 

Sobre essas unidades IG (1996) observou que a ocorrência natural de 

movimentos de massa é relativamente mais esperada na unidade de Morros 

altos devido às maiores amplitudes de relevo.  

Na Serrania Costeira IG (1996) definiu quatro unidades de relevo. A 

primeira refere-se aos Morros e Morrotes litorâneos (MMTl), enquanto as outras 

três referem-se às diferentes formas observadas para as escarpas da Serra do 

Mar: Escarpas em Anfiteatro (Ea), Escarpas em Espigões Digitados (Ed), 

Escarpas com Segmento Retilíneo Predominante (Er). 

Segundo IG (1996) os Morros e Morrotes litorâneos, que acompanham a 

orla marítima ou que se situam nas planícies, correspondem ao setor das 

encostas da Serra do Mar mais rebaixado. Apresentam topos convexos estreitos 

e alongados, solos mais espessos e depósitos de tálus/colúvio próximos à base.  

IG (1996) destaca que com a retirada da cobertura vegetal e a ocupação 

antrópica dos Morros e Morrotes litorâneos causam, em sua maior parte, 

degradação pela intensificação dos processos morfodinâmicos, sendo 

frequentes o desenvolvimento de ravinas, sulcos, rastejos e escorregamentos. 
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Já as unidades das escarpas (Ea, Ed e Er), segundo IG (1996) 

apresentam declividade elevada, sendo que nas porções mais íngremes a 

ocorrência de solo é de muito restrita a quase nula, predominando a presença 

de blocos e paredões rochosos. Na base das encostas os solos alcançam 

maiores espessuras e são comuns os depósitos de tálus e colúvio, normalmente 

constituídos de material argiloso com fragmentos de rocha de tamanhos 

diversos. Nessas unidades ocorrem com frequência processos de movimentos 

de massa dos tipos: rastejo, escorregamentos de solo, queda e rolamento de 

blocos. 

 Em relação ao compartimento das Baixadas Litorâneas, IG (1996) definiu 

duas unidades: Planícies Flúvio-Marinhas (FM) e Planícies Marinhas (M).  

 As Planícies Flúvio-Marinhas, conforme descreve IG (1996) 

correspondem ao ambiente fluvial atual e respectiva planície de inundação, 

instalado sobre antigos depósitos de origem marinha. Incluem terraços fluviais e 

colúvios que atingem a baixada. Essas planícies apresentam áreas 

permanentemente alagadas ou sujeitas a inundações periódicas em função do 

regime pluviométrico.  

 As Planícies Marinhas referem-se ao ambiente litorâneo atual e pré-atual 

das praias, terraços e cordões litorâneos (IG, 1996). Essas áreas, normalmente, 

sofrem influência da dinâmica marinha, como o regime de marés e a erosão 

costeira.  

A Figura 8 apresenta a relação dos tipos de relevo existentes na Bacia 

Hidrográfica do Rio Sahy e da região da área de ampliação da APA Baleia Sahy 

segundo as informações apresentadas por IG (1996). 
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Figura 8.  Mapa de relação dos tipos de relevo existentes na Bacia Hidrográfica do Rio Sahy e 
da região da área de ampliação da APA Baleia Sahy. 

 

Fonte: IG, 1996. 

 

Nota-se que na área de ampliação da APA Baleia Sahy ocorre o 

predomínio de terrenos com caraterísticas e contextos morfométricos de planície 

flúvio marinha (Rio Preto e seus tributários).  

Para a Bacia Hidrográfico do Rio Sahy ocorre a presença de diferentes 

características e contextos morfométricos, os depósitos litorâneos migram da 

planície marinha na linha de costa e junto a foz do Rio Sahy para a planície flúvio 

marinha em direção ao interior, gradando para depósitos de colúvios e tálus 

indicando a mudança da morfoescultura do terreno para a serrania costeira com 

relevos de morros e escarpas em anfiteatro. As Escarpas em anfiteatro e em 

espigões digitados encontram-se adjacentes às áreas da cabeceira da bacia 

hidrográfica, na região do Planalto. 

Mapa de revelo (IG, 1996) 
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4.2.5 Geotecnia 
 

Um dos temas comumente abordados pela cartografia geotécnica refere-

se à questão dos riscos geológicos de movimentos de massa (rastejos, 

escorregamentos, quedas de blocos, entre outros). Já em relação ao risco a 

inundação, observa-se que vem sendo considerado, na literatura técnica, como 

risco geológico-hidrológico, pois atuam conjuntamente processos geológicos-

geomorfológicos e hidrológicos na deflagração dos eventos. 

IG (1996) ao elaborar cartas geotécnicas no município de São Sebastião 

utilizou o termo Risco para áreas com a possibilidade de um determinado 

processo geológico e/ou hidrológico (movimento de massa ou inundação) causar 

prejuízos. No mesmo contexto, IG (1996) utilizou o termo suscetibilidade quando 

apenas existe a possibilidade de ocorrer um determinado processo natural, sem 

caracterizar-se a possibilidade de perdas e danos associados.  

As Figuras 9 e 10 apresentam, respectivamente, os mapas de 

Suscetibilidade a eventos geodinâmicos e de Risco à inundação elaborados por 

IG (1996) para a região da Bacia Hidrográfica do Rio Sahy, onde está inserida a 

área de ampliação da APA Baleia Sahy. 
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Fonte: IG, 1996. 

 

Figura 9. Mapa de Suscetibilidade a inundação. 

Mapa de suscetibilidade a inundação 

(IG, 1996) 
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Fonte: IG, 1996. 

 

Em síntese, as cartas de risco apresentadas por IG (1996) referem-se a 

uma cartografia geotécnica de uso específico, cujos objetivos principais foram 

representar uma compartimentação do território, onde as unidades estão 

avaliadas quanto à suscetibilidade a ocorrência dos processos de movimentos 

de massa e inundação; e apresentar o zoneamento de risco a inundação para 

as regiões mais críticas encontradas no município de São Sebastião 

Conforme é possível observar na Figura 9 a área de ampliação da APA 

Baleia Sahy está inserida quase que na sua totalidade em terrenos que variam 

de baixa a alta suscetibilidade a inundação. Cabe destacar que a maior parte da 

área de ampliação da APA encontra-se em área de alta suscetibilidade a 

inundações. 

 

Figura 10.Mapa de Risco à inundação. 

Mapa de risco a inundação (IG, 1996) 
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Em relação às classes de suscetibilidade a inundações definidas por IG 

(1996), os critérios considerados foram os tipos de sedimentos (subsuperfície e 

superfície), declividade e hidrografia. IG (1996) ressalta as seguintes 

considerações e recomendações: 

a) Suscetibilidade Baixa: inclui a unidade representada por antigos 

terraços marinhos elevados de cerca de 1,5 até 8,5m acima do nível do mar 

atual. Constituem as áreas mais adequadas à ocupação por moradias nas 

planícies costeiras, e também as de maior valor econômico, por estarem mais 

próximas à praia. Além de serem os terrenos sedimentares planos mais 

elevados, constituem pacotes espessos de areias marinhas, o que permite boa 

infiltração natural, pouco escoamento superficial e lençol freático relativamente 

profundo. Essas características determinam a baixa suscetibilidade à inundação. 

No entanto, dada sua origem a partir de antigas linhas de praia (denominadas 

cristas praiais ou cordões litorâneos), esses terrenos podem estar entremeados 

por depressões pouco profundas, paralelas entre si e também à linha de costa, 

e que são recobertas por solos hidromórficos pouco espessos. Nessas 

depressões, estão as drenagens superficiais naturais desses terrenos, em geral, 

originados devido ao escoamento pluvial. Portanto, em caso de ocupação, 

devem ser efetuadas obras que permitam a continuidade desse escoamento. 

Entretanto, o que normalmente se verifica é que são feitos apenas aterramentos 

simples, acarretando o deslocamento ou a interrupção da drenagem. 

Consequentemente, há o comprometimento dos terrenos adjacentes e do 

comportamento de toda a rede de drenagem local, provocando a morte da 

vegetação de restinga eventualmente ainda preservada. Portanto, apesar de ser 

a área de menor suscetibilidade a inundação, a ocupação deve ser feita 

racionalmente e com critérios técnicos adequados. 

b) Suscetibilidade Média: refere-se à unidade que engloba áreas situadas 

nas porções mais interiores das baixadas, onde predominam sedimentos fluviais 

e coluviais. Apresentando morfologia e propriedades diversas, ora se 

assemelham às classes de suscetibilidade baixa à inundação, ora às de 
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suscetibilidade alta. Assim, para a ocupação nessa classe, devem ser 

observadas as recomendações apresentadas para as outras duas classes (baixa 

e alta).  

c) Suscetibilidade Alta: essa classe inclui áreas caracterizadas por 

depressões naturais das planícies costeiras, muito pouco inclinadas, e 

constituídas, em grande parte, por sedimentos lamíticos. Essas características 

imprimem condições de lençol freático muito raso (menor que 1 metro) ou 

aflorante, quase nenhuma infiltração, e baixa velocidade de escoamento 

superficial, resultando na classificação como áreas de alto risco a inundação. 

Ocupações nos terrenos dessa classe requerem bom dimensionamento quanto 

ao escoamento das águas e à ocorrência de recalques, além de construções à 

prova de inundações. 

Em termos gerais, IG (1996) recomenda que, independentemente da 

classe de suscetibilidade a inundações, as áreas associadas aos canais fluviais 

e suas planícies de inundação (leitos menor e maior), sejam desobstruídas, por 

constituírem zonas de passagem das inundações. 

Essas recomendações caracterizam medidas não estruturais, 

econômicas e viáveis que, se adotadas, iniciarão um processo de minimização 

e controle das inundações no município e uma maior conscientização da 

população com relação às consequências das alterações efetuadas no meio 

ambiente.  

IG (1996) a partir da identificação das causas de inundação nas sub-

bacias realizou análises para o agrupamento dessas causas e a caracterização 

da intensidade de risco associado a cada uma.  

Na Figura 10 pode-se observar que a área de ampliação da APA Baleia 

Sahy está inserida quase que na sua totalidade em terrenos onde o risco a 

inundação varia de médio a muito alto.  

As classes definidas por IG (1996) são descritas a seguir. 
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- Classe I (risco MUITO ALTO): corresponde às áreas onde a inundação 

está diretamente associada a um canal fluvial, sendo a zona de passagem das 

enchentes.  Os tempos de retorno de chuvas críticas são muito baixos, entre 1 

e 3 anos, sendo suficientes acumulados de chuva de 70 mm (durante 24h), em 

situações de maré de sizígia ou quadratura, para que ocorram as inundações. 

Essa classe compreende três sub-classes denominadas I-c, I-bn e I-ba, 

onde as letras “c”, “b”, “n” e “a” representam, respectivamente, “canal”, 

“barramento”, “natural” e “artificial”. 

a) Sub-Classe I-c: define as zonas formadas pelos leitos menor e maior 

(planície de inundação) dos canais de maior hierarquia da bacia (canal principal 

- ordem m), geralmente dispostos perpendicular ou transversalmente à linha de 

costa. As desembocaduras desses rios são zonas de terminação (sotamar) de 

células de deriva litorânea. 

b) Sub-Classe I-bn: define as zonas formadas pelos leitos menor e maior 

(planície de inundação) dos rios que formam os primeiros afluentes (ordem m-1) 

do rio principal, estando a causa principal das inundações associada ao 

barramento natural da drenagem por terraços marinhos holocênicos frontais. 

c) Sub-Classe I-ba: define as zonas formadas pelos leitos menor e maior 

(planície de inundação) dos rios que formam os primeiros afluentes (ordem m-1) 

do rio principal, estando a causa principal das inundações associada ao 

barramento artificial gerado pelas estradas, em especial a rodovia BR-101. 

Outras causas como densa ocupação, impermeabilização dos solos e 

canalização de drenagens também podem servir como barramentos artificiais 

para o escoamento adequado das águas fluviais e pluviais.  

As áreas definidas pelas classes I-bn e I-ba são geralmente paralelas à 

linha de costa e estão associadas a paleolagunas holocênicas colmatadas. 

A intensidade de risco das classes I-bn e I-ba é relativamente menor que 

I-c, pois o acúmulo intenso de águas nos canais e o consequente 

extravasamento é diretamente dependente da velocidade e da capacidade de 
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escoamento das águas no rio principal, o qual desemboca no mar e recebe 

também as águas marinhas através das correntes de maré. 

- Classe II (risco ALTO): compreende as áreas caracterizadas por alta 

densidade de drenagem, de causa natural ou antrópica, com desvinculação 

direta de canais fluviais e apresentando nível de lençol freático muito elevado (£ 

1m) ou aflorante (alagadiços ou brejos). As inundações estão relacionadas com 

acumulados de chuva maiores ou superiores a 100 mm (durante 24h), que 

ocorrem em tempos de retorno muito baixos (1 a 3 anos), associados a situações 

de marés de sizígia. Por não estarem diretamente vinculadas a um canal fluvial, 

como na Classe I, e por serem menos densamente ocupadas, as áreas da 

Classe II apresentam grau de risco de menor intensidade do que as da Classe I. 

A Classe II compreende duas sub-classes, definidas em função das 

causas diferentes de inundação e de origem da alta densidade de drenagem. As 

letras “b”, “n” e “a” representam, respectivamente, “barramento”, “natural” e 

“artificial”. Os terrenos dessas sub-classes estão geralmente associados a 

substratos pelíticos de paleolagunas holocênicas colmatadas. 

a) Sub-Classe II-bn: a alta densidade de drenagem está associada a 

barramentos naturais provocados pela presença de terraços marinhos ou 

encostas de morros, sendo o lençol freático raso ou aflorante devido ao substrato 

pelítico, pouco permeável. 

b) Sub-Classe II-ba: a alta densidade de drenagem está associada a 

barramentos artificiais provocados por estradas, ruas, ou outras estruturas, que 

interromperam e/ou modificaram o escoamento natural das águas. 

- Classe III (risco MÉDIO): corresponde a áreas naturalmente deprimidas, 

aterradas ou não, e que apresentam boa densidade de drenagem caracterizada 

por canais longos e divagantes, desvinculados dos rios de ordem hierárquica m. 

O tempo de retorno associado às inundações nessas áreas é maior do que nas 

classes anteriores, provavelmente da ordem de 10 anos ou mais, com 
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acumulados de chuva maiores ou iguais a 130 mm (durante 24h). As inundações 

ocorrem sempre associadas a marés de sizígia. 

 Essa classe também apresenta duas sub-classes, associadas ao 

estágio de ocupação da área. As letras “o” e “p” representam, respectivamente, 

“ocupadas” e “potencialmente ocupáveis”. 

a) Sub-Classe III-o: definida para as áreas efetivamente ocupadas, que 

apresentam obras de escoamento hidráulico mal dimensionadas ou a ausência 

delas. 

b) Sub-Classe III-d: definida para pequenas e grandes áreas não 

habitadas, isoladas entre áreas densamente ocupadas, e com tendências à 

expansão urbana em curto intervalo de tempo. Essas são áreas de provável 

expansão urbana, que apresentam atualmente equipamentos lineares como 

estradas, redes de alta tensão, oleoduto etc. 

De forma a reunir informações de espacialização do território, baseada 

em unidades de paisagem com atributos associados, que segundo FERREIRA 

et al. (2013) favorece a integração entre os sistemas ambiental, socioeconômico 

e cultural. IG (2017) realizou essa abordagem para todo o Estado de São Paulo, 

identificando as potencialidades de uso de uma determinada área, suas 

limitações, vulnerabilidades e fragilidades naturais, bem como os riscos 

associados, informações essas fundamentais para a gestão dos recursos 

hídricos e do meio ambiente.  

Segundo IG (2017) a Unidade Territorial Básica - UTB compreende um 

sistema de classificação hierarquizado e multinível que abrange todo o território 

do Estado de São Paulo, resultante da intersecção de dois planos de 

informações que integram unidades espaciais relacionadas ao padrão de uso, 

cobertura da terra e padrão da ocupação urbana e ao substrato geológico-

geomorfológico-pedológico.  

Este sistema, conforme cita IG (2017) pode ser aplicado em diversas 

análises espaciais que utilizam atributos relacionados à cobertura da terra, uso 
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do solo urbano, dados socioeconômicos, infraestrutura urbana e do meio físico 

geológico-geomorfológico-pedológico, fornecendo subsídios aos estudos sobre 

processos urbanos, análises de mudanças do uso do solo, elaboração de 

cenários, estudos de impacto ambiental, análises de vulnerabilidades e riscos 

geoambientais. Por ser flexível, permite atualizações periódicas, bem como a 

inclusão de níveis de informação mais detalhados que ampliam as possibilidades 

de análise de informações. 

Devido às suas características, o produto é especialmente útil ao 

planejamento e ordenamento territorial regional e urbano, podendo ser aplicado 

em diversos instrumentos de políticas públicas, fornecendo subsídios à tomada 

de decisão relacionada a gestão ambiental e do uso e ocupação do solo (IG, 

2017). 

IG (2017) através da elaboração do Sistema de Classificação de Unidades 

Territoriais Básicas (UTB) e do Mapeamento de Risco de Áreas Urbanas de uso 

Residencial/Comercial/Serviços à Eventos Geodinâmicos do Estado de São 

Paulo elaborou as seguintes cartografias geotécnicas: 

1) Mapa de Perigo de Escorregamento do Estado de São Paulo;  

2) Mapa de Perigo de Inundação do Estado de São Paulo;  

3) Mapa de Vulnerabilidade de Áreas Urbanas ou Edificadas de Uso 

Residencial/Comercial/Serviços à Eventos Geodinâmicos do Estado de São 

Paulo;  

4) Mapa de Risco de Escorregamento das Áreas de Uso 

Residencial/Comercial/Serviços do Estado de São Paulo; e  

5) Mapa de Risco de Inundação das Áreas de Uso 

Residencial/Comercial/Serviços do Estado de São Paulo. 

Para o presente estudo serão abordados os mapas de perigo e risco tanto 

a escorregamento como a inundação. As Figuras 11 e 12 apresentam, 

respectivamente, os mapas de Perigo e Risco à e escorregamentos e inundação 
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elaborados por IG (2017) para a região da área da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sahy. 

 

Fonte: IG, 2017. 

 

 

Mapa de perigo a inundação e 

escorregamento (IG, 2017) 

Figura 11 Mapa de Perigo e Risco à e escorregamentos e inundação. 
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Fonte: IG, 2017. 

  

Os índices de perigo relacionados aos processos de escorregamento e 

inundação (PESC, PINU) foram calculados por IG (2017) considerando-se tanto 

os fatores do meio físico que interferem na suscetibilidade natural do terreno, 

incluindo fatores morfométricos, geológicos, pedológicos e climáticos, como os 

fatores relacionados ao padrão de uso e cobertura da terra e padrão da 

ocupação urbana que potencializam a ocorrência do processo perigoso. 

O índice de risco (RIS) foi obtido por IG (2017) como uma função do índice 

de perigo, do índice de vulnerabilidade (fatores físicos da ocupação urbana e de 

fatores socioeconômicos e de infraestrutura sanitária, obtidos dos dados 

censitários do IBGE) e do índice de dano potencial (calculado a partir da 

Figura 12 Mapa de Perigo e Risco à inundação e escorregamento. 

Mapa de risco a inundação e 

escorregamento (IG, 2017) 
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inferência da população residente com base nos atributos físicos de uso e padrão 

da ocupação urbana, ponderada pela área de cada unidade de análise). 

A análise de risco realizada por IG (2017) foi somente nas áreas de uso 

urbano ou edificado do tipo residencial/comercial/serviço que apresentavam 

disponibilidade de dados do IBGE. O perigo, por sua vez, foi calculado por IG 

(2017) para todos os tipos de uso e cobertura da terra. 

Os índices de perigo de escorregamento e inundação e risco de 

escorregamento e inundação foram elaborados por IG (2017) com base nos 

principais atributos dos respectivos índices e são descritos a seguir: 

● Perigo de Escorregamento 

○ Nulo a quase nulo (P0ESC): Terrenos planos com probabilidade 

extremamente baixa a nula de ocorrência de escorregamentos planares 

esparsos. 

○ Muito Baixo (P1ESC, P2ESC, P3ESC): Terrenos geralmente pouco 

inclinados, com probabilidade muito baixa de ocorrência de escorregamentos 

planares esparsos, de pequenos volumes, associados com acumulados de 

chuva excepcionais. 

○ Baixo (P4ESC, P5ESC, P6ESC): Terrenos geralmente com inclinações 

muito baixas a baixas, com probabilidade baixa de ocorrência de 

escorregamentos planares esparsos, de pequenos volumes, associados, 

inicialmente, com acumulados de chuva moderados, podendo evoluir para 

escorregamentos de proporções intermediárias, com acumulados de chuva 

muito altos a altos. 

○ Moderado (P7ESC, P8ESC, P9ESC): Terrenos geralmente com 

inclinações moderadas a altas, com probabilidade moderada de ocorrência de 

escorregamentos planares esparsos, de volumes pequenos a intermediários, 

associados, inicialmente, com acumulados de chuva baixos, podendo evoluir 
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para escorregamentos de grandes proporções, com acumulados de chuva altos 

a moderados. 

○ Alto (P10ESC, P11ESC, P12ESC): Terrenos geralmente com 

inclinações altas com probabilidade alta de ocorrência de escorregamentos 

planares esparsos, de volumes pequenos a grandes, associados, inicialmente, 

com acumulados de chuva baixos, podendo evoluir para escorregamentos de 

grandes proporções com acumulados de chuva maiores moderados a baixos. 

○ Muito Alto (P13ESC, P14ESC, P15ESC): Terrenos geralmente com 

inclinações altas a muito altas, com probabilidade muito alta de ocorrência de 

escorregamentos planares esparsos, de volumes pequenos a grandes, 

associados, inicialmente, com acumulados de chuva muito baixos, podendo 

evoluir para escorregamentos de elevadas proporções com acumulados de 

chuva baixo a muito baixos. 

● Perigo de Inundação 

○ Nulo a Quase Nulo (P0INU): Terrenos de encosta com probabilidade 

extremamente baixa a nula de ocorrência de inundação; 

○ Muito Baixo (P1INU, P2INU, P3INU): Terrenos de planície fluvial ou 

litorânea com probabilidade muito baixa de ocorrência de inundação, geralmente 

com altura de atingimento muito baixa e associada com acumulados de chuva 

excepcionais; 

○ Baixo (P4INU, P5INU, P6INU): Terrenos de planície fluvial ou litorânea 

com probabilidade baixa de ocorrência de inundação, geralmente com altura de 

atingimento desde muito baixa a baixa, associada, inicialmente, com 

acumulados de chuva moderados, podendo evoluir para inundações com altura 

de atingimento intermediária com acumulados de chuva muito altos a altos; 

○ Moderado (P7INU, P8INU, P9INU): Terrenos de planície fluvial ou 

litorânea com probabilidade moderada de ocorrência de inundação, geralmente 

com altura de atingimento desde muito baixa a intermediária, associada, 

inicialmente, com acumulados de chuva moderados, podendo evoluir para 
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inundações de altura de atingimento alta com acumulados de chuva altos a 

moderados; 

○ Alto (P10INU, P11INU, P12INU): Terrenos de planície fluvial ou 

litorânea com probabilidade alta de ocorrência de inundação, geralmente com 

altura de atingimento desde muito baixa a alta, associada, inicialmente com 

acumulados de chuva baixos a moderados, podendo evoluir para inundações de 

altura de atingimento muito alta com acumulados de chuva moderados a baixos; 

○ Muito Alto (P13INU, P14INU, P15INU): Terrenos de planície fluvial ou 

litorânea com probabilidade muito alta de ocorrência de inundação, geralmente 

com altura de atingimento desde muito baixa a muito alta, associada, 

inicialmente, com acumulados de chuva maiores muito baixos a baixos, podendo 

evoluir para inundações de altura de atingimento extremamente alta com 

acumulados de chuva baixos a muito baixos. 

Conforme é observado na Figura 0.14. ocorrem índices de alto a muito de 

perigo a inundação associados a áreas ocupadas pela porção urbana na planície 

costeira. Destaca-se que a maios parte da área de ampliação da APA Balia Sahy 

apresenta perigo moderado a inundação e na sua porção norte perigo de baixo 

a muito alto a escorregamento. 

 

● Risco de Escorregamento e Inundação 

○ Nulo a Quase Nulo (R0): 

- Áreas de uso Residencial/Comercial/Serviços em terrenos planos com 

probabilidade extremamente baixa a nula de ocorrência de escorregamentos 

(escorregamento); 

- Áreas de uso Residencial/Comercial/Serviço em terrenos de encosta 

com probabilidade extremamente baixa a nula de ocorrência de inundação 

(inundação). 

○ Muito Baixo (R1, R2, R3):  
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Predomínio de áreas de uso residencial/comercial/serviços com 

vulnerabilidade variando de muita baixa a baixa; com probabilidade de ocorrer 

eventos perigosos severos variando de muito baixa a baixa e com índices de 

dano potencial à população variando de muito baixo a baixo, podendo resultar 

em danos e prejuízos de muito baixo impacto; 

○ Baixo (R4, R5, R6): Predomínio de áreas de uso 

residencial/comercial/serviços com vulnerabilidade variando de baixa a 

moderada; com probabilidade de ocorrer eventos perigosos severos variando de 

baixa a moderada e com índices de dano potencial à população variando de 

baixo a moderado, podendo resultar em danos e prejuízos de baixo impacto; 

○ Moderado (R7, R8, R9): Predomínio de áreas de uso 

residencial/comercial/serviços com vulnerabilidade variando de moderada a alta; 

com probabilidade de ocorrer eventos perigosos severos variando de moderada 

a alta e com índices de dano potencial à população variando de moderado a alto, 

podendo resultar em danos e prejuízos de moderado impacto; 

○ Alto (R10, R11, R12): Predomínio de áreas de uso 

residencial/comercial/serviço com vulnerabilidade variando de alta a muito alta; 

com probabilidade de ocorrer eventos perigosos severos variando de alta a muito 

alta e com índices de dano potencial à população variando de alto a muito alto, 

podendo resultar em danos e prejuízos de alto impacto; 

○ Muito Alto (R13, R14, R15): Predomínio de áreas de uso 

residencial/comercial/serviços com vulnerabilidade muito alta a alta; com 

probabilidade de ocorrer eventos perigosos severos variando de muito alta a alta 

e com índices de dano potencial à população variando de muito alto a alto, 

podendo resultar em danos e prejuízos de muito alto impacto. 

Através da Figura 0.15. é possível observar a ocorrência de risco a 

escorregamento com índices de moderado a muito alto em áreas de encosta 

ocupadas sem ordenamento urbano adequado, a oeste (Vila Sahy) e a leste 

(Piavú) da área de ampliação da APA Baleia Sahy.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 77 

 
 

 Em relação ao risco a inundação, Figura 0.15, este apresenta índices de 

moderado a alto em áreas sem ordenamento urbano adequado que ocupam a 

planície de inundação da rede hidrográfica que compõe a Bacia do Rio Sahy, a 

oeste (Baleia Verde) da área de ampliação da APA Baleia Sahy. Cabe destacar 

que entre a linha de costa e a área de ampliação da APA Baleia Sahy são 

observados riscos classificados de baixo a moderado.  

Destaca-se que toda a área de ampliação da APA Balia Sahy não 

apresenta índices de risco a inundação nem escorregamento, Figura 0.15, pois 

a mesma não possui ocupação urbana, destacando sua importância ambiental 

no controle da expansão urbana desordenada e/ou ocupação de áreas com 

características de alagamentos e enchentes periódicas. 

Em atenção a diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), estabelecida pela Lei Federal 12.608/2012 (BRASIL, 2012) o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM) elaboraram a carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de 

massa e inundações do município de São. As cartas indicam áreas suscetíveis 

a fenômenos e processos do meio físico cuja dinâmica pode gerar desastres 

naturais. 

O zoneamento apresentado por CPRM/IPT (2017) para o município de 

São Sebastião possui sua metodologia descrita na nota explicativa CPRM/IPT 

(2014). Este zoneamento é de nível básico é fundamentado em fatores naturais 

predisponentes espacializáveis, obtidos por meio de compilação e tratamento de 

dados secundários disponíveis e validação em campo. As zonas apontadas na 

carta indicam áreas de predominância quanto ao processo analisado. Não indica 

a trajetória e o raio de alcance dos materiais mobilizáveis e tampouco a interação 

entre os processos. A classificação relativa (alta, média, baixa) aponta áreas 

onde a propensão ao processo é maior ou menor em comparação a outras. 

Dentro das zonas pode haver áreas com classes distintas, mas sua identificação 

não é possível devido à escala da carta. Nos terrenos, a transição entre as 

classes tende a se apresentar de modo mais gradual. Suscetibilidade baixa não 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 78 

 
 

significa que os processos não poderão ser gerados em seu domínio, pois 

atividades humanas podem modificar sua dinâmica. A presença de feições 

associadas a processos pode alterar localmente a classe indicada. 

Dirigida especialmente a municípios sujeitos a desastres naturais 

associados a processos como deslizamentos, corridas de massa, inundações e 

enxurradas, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 

contempla, entre seus princípios fundamentais, as ações de mapeamento e 

prevenção, bem como sua integração às demais políticas setoriais, como as de 

ordenamento territorial, desenvolvimento urbano e meio ambiente, entre outras, 

tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável no País (CPRM/IPT, 

2014). 

Os processos do meio físico analisados por CPRM/IPT, 2014 

compreendem os principais tipos de movimentos gravitacionais de massa 

(deslizamentos; rastejos; quedas, tombamentos, desplacamentos e rolamentos 

de rochas; e corridas de massa) e de processos hidrológicos (inundações e 

enxurradas), os quais estão frequentemente associados a desastres naturais 

ocorridos no País. 

O objetivo geral dos trabalhos de mapeamento de áreas suscetíveis 

apresentados por CPRM/IPT, 2014 é o de estabelecer bases tecnológicas para 

o desenvolvimento contínuo de um modelo integrado e atualizável de produção 

de cartas de suscetibilidade a processos do meio físico que podem gerar 

desastres naturais. Visa-se, sobretudo, instrumentalizar as prefeituras 

municipais em suas ações de planejamento e gestão territorial e de prevenção 

de desastres naturais. (CPRM/IPT, 2014). 

No âmbito das geociências aplicadas, a acepção do termo suscetibilidade 

pode ser sintetizada como a predisposição ou propensão dos terrenos ao 

desenvolvimento de um fenômeno ou processo do meio físico em uma dada área 

(CPRM/IPT, 2014). 
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A suscetibilidade pode ser inicialmente analisada por meio de fatores 

predisponentes intrínsecos à natureza dos terrenos, nesse âmbito, ainda que 

uma área tenha sido modificada em relação a suas características, seja pela 

urbanização ou por outros tipos de intervenções e, dessa forma, passe a 

favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento de processos do meio físico, 

pressupõe-se que os fatores predisponentes podem ainda estar presentes e, 

portanto, devem ser considerados para fins de planejamento e gestão territorial 

(CPRM/IPT, 2014). 

Dessa forma, as análises de suscetibilidade explicitadas por CPRM/IPT, 

2017 referem-se à indicação de áreas propensas ao desenvolvimento de 

processos do meio físico que podem gerar desastres naturais, em face da 

presença de fatores predisponentes básicos em terrenos ocupados e não 

ocupados.  

Conforme CPRM/IPT, 2014 a definição da tipologia de processos do meio 

físico a analisar para fins de mapeamento de áreas suscetíveis se fundamenta 

na potencialidade para a geração de desastres naturais, de acordo com registros 

históricos disponíveis no País. Para isso, utilizam-se classificações básicas 

dividida em dois grupos principais: os movimentos gravitacionais de massa; e os 

processos hidrológicos. 

Conforme é observado na Figura 13 ocorre o predomínio de índices alto 

a médio de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa nas regiões 

de encosta dos relevos de escarpas e corpos de tálus/colúvio que circundam a 

área de ampliação da APA Baleia Sahy. 
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 Fonte: IPT/ CPRM, 2017. 

 

Já em relação a suscetibilidade a inundação, a Figura 13 ilustra o 

predomínio de índices baixos na planície costeira como um todo, porém nas 

planícies de inundação da rede hidrográfica existente ocorrem índice de média 

suscetibilidade. Destaca-se que a maior parte da área de ampliação da APA 

Baleia-Sahy apresenta baixa suscetibilidade a inundação segundo IPT/CPRM 

(2017). 

A seguir são apresentadas fotos aéreas de sobrevoos de drone em 

diferentes regiões da área de ampliação da APA Baleia-Sahy que ilustram as 

informações levantadas a respeito do meio físico caracterizado com base nas 

citadas bibliografias. 

 

Figura 13 Mapa de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa do Municipio de São 
Sebastião. 

Mapa de suscetibilidade a movimentos 

gravitacioansi de massa do Municipio de 

São Sebastião (IPT / CPRM, 2017) 
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Figura 14 Área de ampliação da APA Baleia Sahy sobre a planície costeira da praia da Baleia, 
presença de vegetação em mosaico (vegetação de Restinga). Ao fundo observa-se o relevo de 

escarpas e baixas a médias encostas. Destaque para o curso do Rio Preto e sua planície de 
inundação (seta amarela). Visada para nordeste. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

 

Figura 15 Área de ampliação da APA Baleia Sahy sobre a planície costeira da praia da Baleia, 
presença de vegetação em moisaco (vegetação de Restinga). Destaque para a rodovia SP-055 

Manuel Hipolito do Rego (seta vermelha) e o traçado da rede de transmissão elétrica (setas 
amarelas) que cruzam a APA Baleia Sahy. Visada para oeste. 

 

 Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 16. Região da foz do rio Sahy (seta vermelha) e ao fundo bairros da Barra do Sahy 
(circulado em vermelho) e Vila Sahy (circulado em amarelo). Visada para sudoeste. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 17. Foz do Rio Sahy (seta vermelha) com destaque para presença de vegetação de 

mangue. A direita da foto bairro da Barra do Sahy. Visada para sul/sudoeste. 

 

 Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 18 Área de ampliação da APA Baleia Sahy entre a rodovia SP-055 Manuel Hipolito do 

Rego (seta vermelha) e o bairro da Baleia (circulado em amarelo). Destaque para o Rio Sahy 

cruzando a rodovia (seta amarela) e o Rio Preto desaguando no Rio Sahy (seta azul). Visada 

para sudeste. 
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Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 19 Área de ampliação da APA Baleia Sahy com presença de terrenos alagados entre a 

praia da Baleia e o Rio Preto (seta vermelha). Destaque para a presença de vegetação nativa 

típica de ambientes sujeitos a alagamentos. Visada para sul. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 20 Área de ampliação da APA Baleia Sahy com presença de terrenos alagados na 

planície do Rio Preto (seta vermelha). Destaque para a presença de vegetação nativa típica de 

ambientes sujeitos a alagamentos. Visada para leste/nordeste. 
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Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 21 Área de ampliação da APA Baleia Sahy com presença de terrenos alagados na 

planície do Rio Preto (seta vermelha). Destaque para a presença de vegetação nativa típica de 

ambientes sujeitos a alagamentos. Visada para oeste. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 22 Bairros da Vila Sahy (circulado em vermelho) e Baleia Verde (circulado em amarelo) 

localizados a sudoeste da área de ampliação da APA Baleia Sahy. Visada para noroeste 

.  

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 23 Bairro da Baleia Verde localizado a sudeste da APA Baleia Sahy na planície do Rio 
Sahy. Destaque para o Rio sahy (seta vermelha) junto a Rodovia SP -055. Visada para 

nordeste. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 24 Bairro Vila Sahy localizado a sudeste da APA Baleia Sahy em região de relevo de 
encosta de escarpa e sopé de encosta. Visada para oeste. 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 25 Bairro Vila Sahy formado por ocupação desordenada sem infraestura urbana em 
região de encosta declivosa. Visada para norte. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 26. Limite leste da Área de ampliação da APA Baleia Sahy proximo ao bairro da Vila 
Piavu (seta vermelha). Visada para noroeste 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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Figura 27 Rotatória da rodovia SP-055 na altura do Km 168. Destaque para o bairro do Piavu 
ao fundo (circulado de amarelo). Visada para norte. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

Figura 28 Bairro da Vila Piavu localizado a leste da Área de ampliação da APA Baleia Sahy. 
Visada para norte. 
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Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 

 

Figura 29 Limite entre as bacias hidrográficas do Rio Cambury (a esquerda praia do Cambury) 
e do Rio Sahy (a direita praia da Baleia). Visada para sul. 

 

Fonte: Daniel Ferreira Brandão, 2018. 
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4.3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

 

  4.3.1. FLORA  

 

    4.3.1.1. Caracterização da área de estudo 

 

A APA Baleia-Sahy é localizada na bacia hidrográfica do Rio Preto e Rio 

Sahy, no município de São Sebastião do Estado de São Paulo, apresentando 

ecossistemas de manguezais e demais das planícies costeiras e baixas 

encostas da Serra do Mar. Toda a sua cobertura vegetal é considerada Mata 

Atlântica, seguindo as definições de bioma por Coutinho (2006). 

De acordo com o IBGE (2012), as Planícies Costeiras são classificadas 

no Projeto RADAM Brasil, definidas como “Formações Pioneiras com Influência 

Marinha”, suas fitofisionomias são definidas através da CONAMA nº. 7/1996. As 

baixas encostas da Serra do Mar são definidas pelo mesmo autor como “Floresta 

Ombrófila Densa”. 

A área da APA Baleia-Sahy está sobre um depósito sedimentar de idade 

quaternária (a partir de cerca de 2 milhões de anos atrás), formado em 

consequência do intemperismo e sedimentação da costa continental, ao longo 

de repetidos ciclos milenares de aumento e diminuição do nível do mar, até os 

dias de hoje (MARTINS et al., 2007). 
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Fonte: SOUSA & LUNA, 2008. 

 

A vegetação da APA Baleia-Sahy é dividida em 7 fitofisionomias 

diferentes, as quais se apresentam desde a interface com o Oceâno Atlântico 

até a Serra do Mar, variando na sua estrutura e composição, em função da 

proximidade com o mar, das características físicas e hidrológicas do substrato 

(MARTINS et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Tipos de depósitos sedimentares na Planície Costeira e Fitofisionomias. 
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Figura 31 Mapa das fitofisionomias identificadas na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: ICC, 2020. 

 

Sendo uma Planície Costeira, apresenta uma extensa área inundada que 

acompanha os cursos do Rio Preto e Rio Sahy e seus pequenos afluentes, 

apresentando cordões arenosos, cobertos pela Restinga, que se elevam 

ligeiramente em direção à Serra do Mar, coberta pela Floresta Ombrófila Densa, 

formando um mosaico de fitofisionomias. 

Ao longo das diferentes vegetações, foram identificadas 202 espécies de 

plantas, sendo a Floresta Paludosa a mais rica com 62 espécies, demonstrando 

a elevada biodiversidade dos ambientes florestais da planície costeira inundável. 

O Manguezal apresenta o menor número de espécies, com apenas 4, por ser 

um ecossistema de alta especificidade.  
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Gráfico  4. Espécies da APA Baleia-Sahy por Fitofisionomia. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

As espécies vegetais são majoritariamente árvores, representando cerca 

de 50% da biodiversidade, mostrando predominância das fitofisionomias 

florestais na Unidade de Conservação, apresentando também alto epifitismo, 

com 26 das espécies. Foram identificadas 36 espécies de porte arbustivo e 13 

espécies herbáceas, devido à presença de fitofisionomias abertas ao longo da 

Unidade de Conservação. 
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Gráfico  5. Espécies vegetais da APA Baleia-Sahy por hábito. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Todas as espécies de plantas estão taxonomicamente distribuídas em 75 

famílias, a família com mais espécies é Fabaceae, com 19 espécies, cerca de 

9% do total, seguida por Myrtaceae, com 12 espécies, e Bromeliaceae com 10 

espécies. Essas famílias botânicas geralmente são predominantes nas 

fitofisionomias da planície costeira. 

O grande número de famílias botânicas identificadas se deve à elevada 

biodiversidade vegetal, que é representada por 202 espécies, e à diversidade de 

Fitofisionomias em um mosaico de ecossistemas. 
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Gráfico  6. Porcentagem das espécies vegetais da APA Baleia-Sahy por família botânica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Através do levantamento florístico, realizado ao longo do ano de 2018 por 

meio de 10 expedições de campo, foram descritas informações sobre as 

espécies, como identificação taxonômica, área de ocorrência, características 

ligadas à conservação e usos relacionados à espécie, buscando viabilizar 

políticas futuras voltadas para a conservação da biodiversidade. 

O critério de inclusão foi voltado para espécies lenhosas, as quais 

possuem casca e maiores dimensões, levando em consideração que são mais 

representativas à nível ecológico. As espécies não lenhosas também foram 

incluídas, reunindo espécies de epífitas, trepadeiras e ervas, as quais são 

importantes para a caracterização das diferentes fitofisionomias identificadas. 
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4.3.1.2. Fitofisionomias 

4.3.1.2.1 Manguezal 

A vegetação é predominantemente arbórea, com dossel fechado de cerca 

de 5 a 8 metros, presença rara de epífitas ou trepadeiras, sem serapilheira, com 

solo orgânico inundável durante a maré alta, grande dominância de espécies 

adaptadas à esse ecossistema.  

A primeira fitofisionomia da APA Baleia-Sahy está distribuída ao longo da 

margem do Rio Sahy, sua extensão acompanha a variação da salinidade da 

água, sendo substituída pela Mata Ciliar rio acima, quando os níveis de sal na 

água diminuem, portanto, o Manguezal é uma fitofisionomia que depende desse 

ambiente para se distribuir.  

Figura 32 Vista de um trecho de Manguezal na APA Baleia-Sahy, com predominância de 
Rizophora mangle “Mangue-vermelho”. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

O Manguezal está localizado na interface das águas do Rio Sahy e o 

Oceano Atlântico, é um ecossistema com influência flúvio-marinha, cobrindo 

áreas de baixo relevo nas planícies costeiras, com espécies vegetais altamente 

adaptadas a esse ambiente, compondo uma comunidade única no mosaico de 

ecossistemas da APA Baleia-Sahy. 
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Figura 33 Vista aérea de trecho do Manguezal na APA Baleia-Sahy, nas margens do Rio Sahy. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

A riqueza de espécies é baixa, com 4 no total: Annona glabra “Araticum 

do brejo”, Laguncularia racemosa “Mangue branco”, Talipariti pernambucense 

“Algodoeiro da praia” e Rizophora mangle “Mangue vermelho”, com 

predominância da última espécie citada, demonstrando uma alta dominância de 

espécies. 

Figura 34. Malvaceae arbórea, Talipariti pernambucense “Algodoeiro-da-praia”, nativa do 
Brasil. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Figura 35 Rizophoraceae arbórea, Rizophora mangle “Mangue-vermelho”, nativa do Brasil 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

As espécies do Manguezal compõem um ecossistema de alta 

produtividade para as cadeias tróficas da zona costeira terrestre e marinha, 

fornecendo recursos alimentares que sustentam boa parte da fauna da APA 

Baleia-Sahy e APA Marinha Litoral Norte, sendo fundamental para a manutenção 

da qualidade ambiental dessas Unidades de Conservação. 

Não foram identificadas espécies de especial interesse para conservação, 

entretanto, este ecossistema é um dos mais ameaçados do mundo, por se 

apresentar nas planícies costeiras, na interface entre os rios e o mar, onde há 

constante pressão antrópica relacionada à especulação imobiliária.   

 

Tabela 2. Lista de espécies vegetais do Manguezal na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Annonaceae 

Espécie Annona glabra 

Nome popular Araticum-do-brejo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Manguezal/Escrube 

Conservação Pouco preocupante (IUCN) 

Propriedades úteis Vermífuga 

Combretaceae 

Espécie Laguncularia racemosa 

Nome popular Mangue-branco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Manguezal  
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Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Malvaceae 

Espécie Talipariti pernambucense 

Nome popular Algodoeiro-da-praia 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Manguezal/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Obtenção de fibras 

Rizophoraceae 

Espécie Rizophora mangle 

Nome popular Mangue-vermelho 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Manguezal 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antisséptica e gastroprotetora 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.1.2.2. Escrube 

 

Na plataforma continental, próximo aos cordões arenosos da praia, a 

primeira fitofisionomia encontrada é o Escrube, que é caracterizado como uma 

vegetação predominantemente arbustiva, com dossel aberto ou fechado de até 

8 metros, com camada superficial de serapilheira, solo arenoso e influência de 

salinidade marinha. 

As espécies de plantas do Escrube apresentam adaptações em função do 

substrato arenoso de difícil suporte e da curta distância do Oceano Atlântico, 

portanto as espécies lenhosas são de pequeno porte, com ramos tortuosos, 

folhas rígidas e brilhantes. 
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Figura 36 Vista de um trecho de Escrube na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

O Escrube é uma fitofisionomia da Restinga, oferece funções ecológicas 

importantes, como a fixação de dunas, contenção dos ventos e ressacas 

marinhas. Essa formação natural é uma das mais ameaçadas do Estado de São 

Paulo, pois atualmente é de rara ocorrência em seu estado original, situando-se 

em áreas de altíssima especulação imobiliária. 

 

Figura 37. Vista aérea do Escrube na APA Baleia-Sahy, em contato com cordão arenoso 

 

Fonte: Andre M. Waetge 
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Foram identificadas 15 espécies nativas no total, cerca de 40% são 

árvores, seguido por 6 espécies de arbustos, com apenas 2 ervas e 1 trepadeira, 

demonstrando a predominância arbóreo-arbustiva dessa vegetação. Não foram 

identificadas espécies prioritárias para conservação. 

 

Gráfico  7. Porcentagem das espécies vegetais do Escrube na APA Baleia-Sahy, por hábito. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Destacando uma das espécies mais representativas dessa vegetação, a 

Fabaceae arbustiva, Dalbergia ecastaphyllum “Rabo-de-bugio”, se apresenta 

normalmente na porção inicial do Escrube e é uma espécie emblemática na 

conservação dessa Fitofisionomia, apresentada abaixo. 
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Figura 38 Fabaceae arbustiva, Dalbergia ecastaphyllum “Rabo-de-bugio”, nativa do Brasil. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Figura 39 Opiliaceae arbustiva. Agonandra excelsa, nativa do Brasil. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

 

Tabela 3. Lista de espécies vegetais do Escrube na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Anacardiaceae 

Espécie  Schinus terebinthifolia 

Nome popular Aroreira-vermelha 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antisséptica 

Fabaceae Espécie Dalbergia ecastaphyllum 
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Nome popular Rabo-de-bugio 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Apocynaceae 

Espécie Tabernaemontana hystrix 

Nome popular Leiteiro 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Araliaceae 

Espécie Hydrocotyle bonariensis 

Nome popular Acariçoba 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antirreumática e diurética 

Asteraceae 

Espécie Mikania glomerata 

Nome popular Guaco 

Hábito Trepadeira 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Flores Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis broncodilatadoa e anti-inflamatória 

Boraginaceae 

Espécie Varronia curassavica 

Nome popular Erva-baleeira 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis anti-inflamatória  

Conculculaceae 

Espécie Ipomea pes-capre 

Nome popular Ipomea 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Escrube 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Cicatrizante e anti-alérgica 

Fabaceae 

Espécie Erithryna speciosa 

Nome popular Mulungú 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antibacteriana e antiparasitária 

Lauraceae 

Espécie Nectandra oppositifolia 

Nome popular Canela-ferrugem 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Melastomataceae 
Espécie Clidemia hirta 

Nome popular Pixirica 
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Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis frutos comestíveis e antibacteriana 

Myrtaceae 

Espécie Psidium cattleianum 

Nome popular Araçá-amarelo 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis antisséptica   

Nyctaginaceae 

Espécie Guapira opposita 

Nome popular Maria-mole 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Opiliaceae 

Espécie Agonandra excelsa 

Nome popular Pau-marfim 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis frutos comestíveis 

Piperaceae 

Espécie Piper gaudichaudianum 

Nome popular Pimenta-do-mato 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antisséptica 

Primulaceae 

Espécie Myrcine guianensis 

Nome popular Capororocão 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.1.2.3. Floresta Paludosa 
 

A Floresta Paludosa está distribuída ao longo das áreas de baixa 

drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Preto e Rio Sahy, com deposição de 

sedimentos orgânicos advindos dos sistemas fluviais, apresentando uma 

superfície heterogênea. 
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É uma vegetação predominantemente arbórea, atingindo de 8 a 12 

metros, com dossel fechado, serapilheira rasa, organossolo arenoso 

ocasionalmente inundável, baixa dominância de espécies, alta riqueza de lianas 

e epífitas. 

 

Figura 40 Vista de trecho da Floresta Paludosa sobre cordões na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 41 Vista aérea de trecho da Floresta Paludosa sobre cordões, ao lado esquerdo do Rio 
Preto. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 
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Em certas áreas da Floresta Paludosa, onde a drenagem é menor e o solo 

é encharcado, entre os cordões arenosos, ocorre uma comunidade vegetal com 

dominância da espécie arbórea Tabebuia cassinoides “Caixeta” e riqueza de 

epífitas, compondo um ecossistema único conhecido como “Caixetal”. 

 

Figura 42 Vista de trecho da Floresta Paludosa entre Cordões (Caixetal) na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 43 Vista aérea de trecho da Floresta Paludosa entre cordões (Caixetal), com floração da 
Bignoniaceae arbórea, Tabebuia cassinoides “Caixeta”. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

Foram identificadas 63 espécies vegetais na Floresta Paludosa entre 

Cordões, a qual é predominantemente arbórea, com 27 espécies de árvores, 16 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 109 

 
 

espécies de epífitas, 6 espécies de arbustos e 11 espécies de lianas, 

demonstrando ser um ecossistema florestal com alto grau de epifitismo. 

É a fitofisionomia mais rica em espécies da APA Baleia-Sahy, adaptada 

ao solo orgânico inundável, alta umidade e grande oferta de luminosidade, 

cercada pelas formações abertas do Brejo de Restinga, forma um dos 

ecossistemas mais complexos da Mata Atlântica.  

Gráfico  8. Espécies da Floresta Paludosa na APA Baleia-Sahy, por hábito. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

As espécies vegetais estão distribuídas em 26 famílias botânicas, com 

cerca de 12% das espécies em Fabaceae, em geral árvores, 5 espécies de 

Bignoniaceae, entre trepadeiras e árvores, 6 espécies de Bromeliaceae, todas 

epífitas, e 5 espécies de Myrtaceae, em geral árvores. 
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Gráfico  9. Espécies da Floresta Paludosa na APA Baleia-Sahy, por família botânica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Do total de 63 espécies, foram identificadas 41 espécies de especial 

interesse para conservação, 3 espécies estão em “Em perigo (IUCN)”, 20 são 

endêmicas da Mata Atlântica, 7 endêmicas da Restinga, 2 endêmicas do Estado 

de São Paulo, 5 endêmicas do Brasil, além de 1 espécie exótica invasora. 

 

. 

Gráfico  10. Espécies de especial interesse para a conservação da Floresta Paludosa na APA 
Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Destacamos aqui a Fabaceae arbórea, Inga sellowiana “Ingá”, que se 

encontra “Em perigo (IUCN)”, correndo risco de extinção. Essa espécie ocorre 

na transição entre a Floresta Paludosa e a Floresta de Restinga, endêmica da 

Mata Atlântica. 

 

Figura 44 Fabaceae arbórea, Inga sellowiana “Ingá”, classificada como “Em perigo (IUCN)” 
pela IUCN. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Foi identificada a Gesneriaceae epífita Nematanthus fritschii, que só 

existe originalmente no Estado de São Paulo, ocorrendo com frequência na 

Floresta Paludosa, tendo hábito epífito, ela se apoia em árvores e aproveita a 

umidade do ambiente, as vezes próximo ao solo. 
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Figura 45 Gesneriaceae epífita, Nematanthus fritschii, endêmica do Estado de São Paulo 

 
Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Destaca-se a Rubiaceae arbustiva, Faramea tetragona “Café-do-mato”, é 

endêmica da Restinga do Estado de São Paulo, ocorrendo na transição da 

Floresta Paludosa para o Brejo de Restinga, a espécie é de fácil observação na 

APA Baleia-Sahy. 

 

Figura 46 Rubiaceae arbustiva, Faramea tetrágona, endêmica do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Outra espécie prioritária para conservação é a Bignoniaceae arbórea, 

Tabebuia cassinoides “Caixeta”, a espécie símbolo e endêmica dessa 

fitofisionomia, classificada como “Em perigo (IUCN)”. Essa espécie é dominante 
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e apresenta grande abundância de indivíduos, sendo um elemento fundamental 

para tornar esse ecossistema único. 

 

Figura 47 Bignoniaceae arbórea, Tabebuia cassinoides, classificada como “Em perigo (IUCN)”. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 48 Araliaceae arbórea, Schefflera actinophylla “Árvore-guarda-chuva”, espécie exótica 
invasora 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

 

Tabela 4. Lista de espécies da Floresta Paludosa na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Apocynaceae Espécie Forsteronia leptocarpa 
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Nome popular Cipó-de-leite 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Apocynaceae 

Espécie Temnadenia odorifera 

Nome popular Cipó-de-leite 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis n/e 

Araceae 

Espécie Anthurium comtum 

Nome popular Antúrio 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Araceae 

Espécie Anthurium pentaphyllum 

Nome popular Antúrio 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Araceae 

Espécie Philodendron crassinervium 

Nome popular n/e 

Hábito epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Araceae 

Espécie Philodendron ochrostemon 

Nome popular Filodendron 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Araliaceae 

Espécie Schefflera actinophylla 

Nome popular Árvore-guarda-chuva 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga/FOD 

Conservação Espécie exótica 

Propriedades úteis ornamental 

Arecaceae 

Espécie Bactris setosa 

Nome popular Tucum 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Arecaceae 
Espécie Syagrus romanzoffiana 

Nome popular Jerivá 
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Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Bignoniaceae 

Espécie Anemopaegma cf. chamberlaynii 

Nome popular n/e 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Bignoniaceae 

Espécie Anemopaegma prostratum 

Nome popular n/e 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Bignoniaceae 

Espécie Dolichandra unguis-cati 

Nome popular Cipó-de-gato 

Hábito Trepadeira 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Bignoniaceae 

Espécie Handroanthus chrysotricha 

Nome popular Ipê-amarelo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Bignoniaceae 

Espécie Tabebuia cassinoides 

Nome popular Caixeta 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação “Em perigo (IUCN)” 

Propriedades úteis Madeireira e reflorestamento  

Bromeliaceae 

Espécie Quesnelia arvensis        

Nome popular Bromelia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Quesnelia marmorata 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Neoregelia marmorata 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 
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Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis n/e 

Bromeliaceae 

Espécie Tillandsia gardneri 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Vriesea gigantea 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Vriesea vagans 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Cactaceae 

Espécie Lepismium cruciforme 

Nome popular Rabo-de-rato 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis Ornamental 

Clusiaceae 

Espécie Guarcinia gardneriana  

Nome popular Bacupari 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Combretaceae 

Espécie Combretum fruticosum 

Nome popular Escova-de-macaco 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Brejo de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Cyclanthaceae 

Espécie Thoracocarpus bissectus 

Nome popular Timbó-açú 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Dilleniaceae 

Espécie Davilla cf. rugosa 

Nome popular Cipó-caboclo 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 
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Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Dilleniaceae 

Espécie Tetracera sellowiana 

Nome popular n/e 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Ericaceae 

Espécie Agarista sp. 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Abarema brachystachya 

Nome popular Ingarana 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Brejo de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Inga edulis 

Nome popular Inga   

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis   

Fabaceae 

Espécie Inga sellowiana 

Nome popular Inga 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação “Em perigo (IUCN)” 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Inga sessilis 

Nome popular Inga macaco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Fabaceae 

Espécie Machaerium uncinatum 

Nome popular Unha-de-gato 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Myrocarpus frondosus 

Nome popular Cabreúva 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Pouco preocupante 
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Propriedades úteis Madeireira e Reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Platymiscium floribundum 

Nome popular Jacaranda-do-litorall 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Anti-inflamatória  

Fabaceae 

Espécie Pterocarpus rohrii 

Nome popular Pau-sangue 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Gesneriaceae 

Espécie Nematanthus fissus 

Nome popular Columéia  

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Gesneriaceae 

Espécie Nematanthus fritschii 

Nome popular n/e 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica de SP 

Propriedades úteis Ornamental 

Loganiaceae 

Espécie Strychnos acuta 

Nome popular Nós-vômica 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Planta tóxica 

Loganiaceae 

Espécie Guarea macrophylla 

Nome popular Catiguá, Ataúba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Malphiguiaceae 

Espécie Heteropterys aenea 

Nome popular Nó-de-cachorro 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Brejo de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Malphiguiaceae 

Espécie Tetrapterys phlomoides 

Nome popular Cipó-preto 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 
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Moraceae 

Espécie Ficus organensis 

Nome popular Figueira-do-brejo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Moraceae 

Espécie Ficus tomentella 

Nome popular Figueira-roxa 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Myrtaceae 

Espécie Eugenia monosperma 

Nome popular Cereja-do-brejo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Brejo de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Myrtaceae 

Espécie Myrcia cf. pubipetala 

Nome popular n/e 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Myrtaceae 

Espécie Myrcia racemosa 

Nome popular n/e 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis n/e 

Myrtaceae 

Espécie Myrcia spectabilis 

Nome popular Ameixa-do-mato 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Myrtaceae 

Espécie Myrcia splendens 

Nome popular Guamirim 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis n/e 

Ochnaceae 

Espécie Heisteria sp. 

Nome popular Brinco-de-mulata 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Ochnaceae Espécie Ouratea parviflora 
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Nome popular Coração-de-bugre 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Anti-reumática e gástrica 

Ochnaceae 

Espécie Ouratea salicifolia 

Nome popular Canela-de-veado 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis n/e 

Piperaceae 

Espécie Peperomia corcovadensis 

Nome popular Erva-de-jaboti 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Rubiaceae 

Espécie Faramea pachyantha 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Rubiaceae 

Espécie Faramea tetragona 

Nome popular Café-do-mato 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Brejo de Restinga 

Conservação Endêmica de SP 

Propriedades úteis n/e 

Rubiaceae 

Espécie Posoqueria latifolia 

Nome popular Baga-de-macaco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Rubiaceae 

Espécie Rudgea coronata 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Rubiaceae 

Espécie Sabicea villosa 

Nome popular n/e 

Hábito Trepadeira 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Santalaceae 
Espécie Phoradendron piperoides 

Nome popular n/e 
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Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Sapotaceae 

Espécie Manilkara cf. salzmannii 

Nome popular Maçaranduba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia n/e 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Madereira e reflorestamento 

Smilacaceae 

Espécie Smilax cf. subsessiliflora 

Nome popular Japecanga 

Hábito Trepadeira 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/Floresta de Restinga 

Conservação “Em perigo (IUCN)” 

Propriedades úteis n/e 

Thymeliaceae 

Espécie Daphnopsis racemosa 

Nome popular Pau-de-embira 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Fonte de fibras 

Verbenaceae 

Espécie Citharexylum myrianthum 

Nome popular Tucaneiro 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.1.2.4. Brejo de Restinga 

A fitofisionomia distribui-se na Planície Costeira, ao longo das margens 

dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Preto e Rio Sahy, entre os cordões 

arenosos, nas regiões mais baixas e com pouca drenagem, tendo seus limites 

regulados em função da distância dos rios e elevação do terreno. 

É considerada uma formação aberta, herbácea, cobrindo a superfície 

inundada com espécies adaptadas, geralmente rizomatosas, as quais se 

distribuem de maneira agregada, com a união de indivíduos formando 

subpopulações, demonstrando alta dominância de espécies. 
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Figura 49 Vista do Brejo de Restinga ao longo do Rio Preto na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 50 Vista aérea de trecho do Brejo de Restinga e o Rio Preto na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Foram identificadas 6 espécies vegetais no Brejo de Restinga, sendo 

todas de hábito herbáceo, demonstrando a alta especificidade dessa 

fitofisionomia, selecionando as espécies adaptadas a se estabelecer em uma 

superfície com pouca drenagem e grandes variações no nível da água. 
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Figura 51 Nympheaceae herbácea, Nymphaea pulchella “Ninféia”, nativa de ambientes 
aquáticos brasileiros. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Também foram identificadas 2 espécies prioritárias para conservação no 

Brejo de Restinga, sendo o Hedychium coronarium “Lírio do brejo” e Colocasia 

esculenta “Inhame”, ambas espécies exóticas invasoras de áreas encharcadas. 

Figura 52 Araceae herbácea, Hedychium coronarium “Inhame”, espécie exótica invasora. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Tabela 5. Lista de espécies do Brejo de Restinga na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Araceae 

Espécie Colocasia esculenta 

Nome popular Inhame 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga/FOD 

Conservação Espécie exótica 
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Propriedades úteis Turbérculo comestível 

Begoniaceae 

Espécie Begonia fischeri 

Nome popular Begonia 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Cyperaceae 

Espécie Becquerelia cymosa 

Nome popular n/e 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Equisetaceae 

Espécie Equisetum giganteum 

Nome popular Cavalinha 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Diurética e anti-inflamatória 

Nimpheaceae 

Espécie Nymphaea pulchella 

Nome popular Ninféia 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Ornamental 

Ochnaceae 

Espécie Sauvagesia erecta 

Nome popular Andina 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Onagraceae 

Espécie Ludwigia octovalvis 

Nome popular Cruz-de-malta 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Poaceae 

Espécie Typha domingensis 

Nome popular Taboa 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Alimentícia 

Zingiberaceae 

Espécie Hedychium coronarium 

Nome popular Lírio-do-brejo 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Brejo de Restinga 

Conservação Espécie Exótica 

Propriedades úteis Antisséptica e calmante 
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Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.1.2.5. Floresta de Restinga 

A fitofisionomia é encontrada mais a dentro no continente, em depósitos 

sedimentares planos, ligeiramente mais elevados, permitindo o desenvolvimento 

de uma formação florestal de maior porte. 

A Floresta de Restinga é uma vegetação predominantemente arbórea, 

com dossel fechado, entre 15 a 20 metros, com árvores emergentes, presença 

de serapilheira, riqueza de epífitas e trepadeiras, solo predominantemente 

arenoso. 

Figura 53 Vista da Floresta de Restinga na APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

 

 

Figura 54 Vista aérea de trecho da Floresta de Restinga na APA Baleia-Sahy. 
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Fonte: Andre M. Waetge 

 

A maioria das espécies são arbóreas, representando 51% do total, 

seguido dos arbustos com 15 espécies, as epífitas com 5 espécies, e as ervas 

com 4 espécies, demonstrando ser uma formação florestal robusta, com grande 

número de espécies lenhosas. 

 

Gráfico  11. Espécies vegetais da Floresta de Restinga da APA Baleia-Sahy por hábito. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Foram identificadas 54 espécies nessa fitofisionomia, pertencentes à 34 

famílias botânicas, com 5 espécies de Melastomataceae, 4 espécies de 
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Fabaceae e 3 espécies de Rubiaceae, demonstrando ser um ecossistema com 

baixa dominância de espécies, possibilitando uma alta riqueza de espécies. 

 

Gráfico  12. Espécies vegetais da Floresta de Restinga na APA Baleia-Sahy por família 
botânica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

A Floresta de Restinga é mais uma fitofisionomia ameaçada da Planície 

Costeira, caracterizada como um ecossistema sensível a perturbações, pois 

apresenta fragilidade edáfica. Apresentando-se ligeiramente mais alta em 

relação às fitofisionomias úmidas anteriores, é uma região mais drenada, 

sofrendo pressão imobiliária ao longo da Planície Costeira. 

Somente nesta fitofisionomia da APA Baleia-Sahy, foram identificadas 9 

espécies prioritárias para conservação, sendo 6 espécies endêmicas da Mata 

Atlântica, 2 espécies endêmicas da Restinga e 1 espécie endêmica do Brasil. 

 

4

5

2

3

3

2
2

33

Fabaceae

Melastomataceae

Myrtaceae

Orchidaceae

Rubiaceae

Sapotaceae

Solanaceae

Outros



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 128 

 
 

Gráfico  13. Espécies prioritárias para conservação da Floresta de Restinga na APA Baleia-
Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

A floresta apresenta grandes árvores, como a Eriotheca pentaphylla 

“Embiruçu” que pode chegar a 30 metros, e devido à alta umidade do ar, as 

epífitas cobrem a sua superfície. Essa espécie ocorre apenas na Planície 

Costeira entre o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Figura 55 Malvaceae arbórea, Eriotheca pentaphylla, endêmica da Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Destacamos também duas espécies endêmicas da Restinga, ocorrendo 

somente nessa fitofisionomia da Planície Costeira, sendo uma Araceae epífita, 

Philodendron martianum “Pacová” e uma Lauraceae arbórea, Ocotea lobii 

“Canela-amarela”. 

Figura 56 Araceae epífita, Philodendron martianum, endêmica da Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Tabela 6. Lista de espécies vegetais da Floresta de Restinga na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Annonaceae 

Espécie Annona neosericea 

Nome popular Araticum 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Annonaceae 

Espécie Guatteria australis 

Nome popular Pindaúva 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis frutos comestíveis e Reflorestamento 

Aquifoliaceae 

Espécie Illex paraguaiensis 

Nome popular Erva-mate 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antioxidante e estimulante 

Araceae 

Espécie Philodendron martianum 

Nome popular Pacová 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Restinga 
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Propriedades úteis Ornamental 

Arecaceae 

Espécie Astrocaryum aculeatissimum 

Nome popular Brejaúva 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa/FOD 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis Sementes comestíveis 

Bignoniaceae 

Espécie Jacaranda puberula 

Nome popular Carobinha 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Adstringente e purgativa 

Bromeliaceae 

Espécie Tillandsia geminiflora 

Nome popular Tilansia  

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis n/e 

Calymperaceae 

Espécie Calymperes sp. 

Nome popular Musgo 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Calophyllaceae 

Espécie Calophyllum brasiliense 

Nome popular Guanandi 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis   Madereira e Reflorestamento 

Cannabaceae 

Espécie Threma micanthra 

Nome popular Candiúva 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Espécie tóxica 

Chrysobalanaceae 

Espécie Licania cf. nitida 

Nome popular Ajurú 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis n/e 

Cunoniaceae 

Espécie Lamanonia ternata 

Nome popular Guaraperê 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Eleocarpaceae 

Espécie Sloanea guianensis 

Nome popular Urucurana 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 131 

 
 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Espécie madereira 

Euphorbiaceae 

Espécie Aparisthmium cordatum 

Nome popular Pau-de-facho 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Euphorbiaceae 

Espécie Alchornea triplinervea 

Nome popular Tapiá 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Albizia pedicellaris 

Nome popular Farinha-seca 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Andira fraxinifolia 

Nome popular Angelim-doce 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis Anti-helmíntico e Reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Senegalia lacerans 

Nome popular Arranha-gato 

Hábito Liana 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Senna pendula 

Nome popular Canudo-de-pito 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Lauraceae 

Espécie Ocotea cf. lobbii 

Nome popular Canela-amarela 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Restinga 

Propriedades úteis n/e 

Malvaceae 

Espécie Eriotheca pentaphylla 

Nome popular Embriruçu 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Sementes comestíveis 

Marantaceae 

Espécie Calathea communis 

Nome popular Caetê 

Hábito Erva 
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Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis gemas foliares comestíveis 

Marantaceae 

Espécie Stromanthe tonckat 

Nome popular n/e 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Melastomataceae 

Espécie Leandra dasytricha 

Nome popular Pixiricão 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Melastomataceae 

Espécie Leandra ionopogon 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Melastomataceae 

Espécie Miconia dodecandra 

Nome popular Jacatirão 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Melastomataceae 

Espécie Pterolepis glomerata 

Nome popular n/e 

Hábito Erva 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Pouco preocupante 

Propriedades úteis n/e 

Melastomataceae 

Espécie Tibouchina pulchra 

Nome popular Manacá-da-serra 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Myrtaceae 

Espécie Eugenia sp. 

Nome popular n/e 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Myrtaceae 

Espécie Myrcia brasiliensis 

Nome popular Guamirim 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Orchidaceae 
Espécie Epidendrum latilabre 

Nome popular Orquídea 
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Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Orchidaceae 

Espécie Epidendrum cf. orchidiflorum 

Nome popular Orquídea 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Orchidaceae 

Espécie Gomesa flexuosa 

Nome popular Orquídea-chuva-de-ouro 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Ornamental 

Piperaceae 

Espécie Piper arboreum 

Nome popular Pimenta-de-morcego 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antisséptica 

Piperaceae 

Espécie Piper cernum 

Nome popular Piper 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Primulaceae 

Espécie Myrsine ferruginea 

Nome popular Capororoca 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Primulaceae 

Espécie Myrsine umbellata 

Nome popular Capororoca 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Poaceae 

Espécie Merostachys sp. 

Nome popular Taquara 

Hábito liana 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Proteaceae 

Espécie Roupala paulensis 

Nome popular Carne-de-vaca 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Rubiaceae Espécie Bathysa australis 
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Nome popular Macuqueiro 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Rubiaceae 

Espécie Psychotria deflexa 

Nome popular Psicotria 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Espécie tóxica 

Rubiaceae 

Espécie Psychotria nuda 

Nome popular Erva-de-anta 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Rutaceae 

Espécie Esenbeckia grandiflora 

Nome popular Pau-de-cutia, guaxupita 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Salicaceae 

Espécie Casearia sylvestris 

Nome popular Guaçatonga 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Escrube/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Estimulante, Estomáquica e Febrífuga 

Salicaceae 

Espécie Xylosma glaberrima 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Estimulante e estomáquica 

Sapindaceae 

Espécie Paullinia seminuda 

Nome popular Timbó  

Hábito Trepadeira 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta Paludosa 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Espécie tóxica, usos indígenas 

Sapotaceae 

Espécie Pouteria caimito 

Nome popular Abiú 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação   n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 

Sapotaceae 

Espécie Pouteria gardneriana 

Nome popular Abiú 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíveis 
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Siparunaceae 

Espécie Siparuna guianensis 

Nome popular Limão-bravo 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antigripal, antifebril e anestésica 

Solanaceae 

Espécie Solanum castaneum 

Nome popular n/e 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Solanaceae 

Espécie Solanum cernuum 

Nome popular Panacéia 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Antioxidante e diurética 

Urticaceae 

Espécie Cecropia cf. glaziovii 

Nome popular Embaúba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Diurética e reflorestamento 

Urticaceae 

Espécie Urera nitida 

Nome popular Urtiga-brava 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga/FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Folhas comestíveis 

Verbenaceae 

Espécie Lantana undulata 

Nome popular Cambará 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antiasmática, antigripal e hipotensora 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.1..2.6. Floresta Ombrófila Densa 

 A fitofisionomia está distribuída no final da área da APA Baleia-Sahy, na 

baixa encosta da Serra do Mar, apresentando características diferentes dos 

ecossistemas da Planície Costeira citados anteriormente, por ser uma região 

mais elevada e com solo mais firme, de base granítica. 

 Apresenta dossel fechado, de 10 a 20 metros de altura, com árvores 

emergentes, presença de epífitas e lianas, além de uma alta estratificação da 
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vegetação. Trata-se da principal vegetação distribuída na Serra do Mar, 

caracterizada por uma elevada umidade atmosférica e solo com boa drenagem, 

coberto por serrapilheira.  

Figura 57 Vista de trecho da Floresta Ombrófila Densa a APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 58 Vista aérea da Floresta Ombrófila Densa da APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 
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Nessa fitofisionomia foram identificadas 57 espécies no total, cujas 

árvores representam cerca de 60% das espécies, seguido por 8 espécies de 

arbustos, 6 ervas, 5 epífitas, 2 fetos arborescentes (sambaiaçús) e 1 liana, 

demonstrando ser uma formação florestal robusta, com predominância do 

componente arbóreo. 

Gráfico  14. Espécies da Floresta Ombrófila Densa na APA Baleia-Sahy por hábito. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

A fitofisionomia apresenta cerca de 8% das espécies na família Fabaceae, 

seguido por 4 espécies de Arecaceae, 3 espécies de Myrtaceae, 3 espécies de 

Lauraceae, 3 espécies de Moraceae e 3 espécies de Bromeliaceae, 

demonstrando ser mais um ecossistema com baixa dominância de espécies e 

alta biodiversidade.  
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Gráfico  15 . Espécies da Floresta Ombrófila Densa na APA Baleia-Sahy, por família botânica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Na Floresta Ombrófila Densa, foram identificadas 34 espécies prioritárias 

para conservação, representando cerca de 60% das espécies, sendo 1 espécie 

considerada “Em perigo (IUCN)”, 2 espécies “Quase Ameaçada (IUCN)”, 1 

espécie “Vulnerável (IUCN)”, 26 espécies endêmicas da Mata Atlântica e 4 

espécies endêmicas do Brasil. 

 

 

Gráfico  16. Espécies prioritárias para conservação da Floresta Ombrófila Densa na APA 
Baleia-Sahy. 
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Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

A área está localizada na transição ecológica entre a Floresta de Restinga 

da Planície Costeira e a Floresta Ombrófila Densa da Serra do Mar, conectando 

o Parque Estadual Serra do Mar e APA Baleia-Sahy, fundamental para a 

preservação da paisagem e manutenção da biodiversidade, possibilitando o 

fluxo gênico. 

 Algumas espécies são importantes indicadoras de qualidade ambiental, 

pelo fato de se encontrarem nas listas de espécies prioritárias para conservação, 

serem espécies climáx na sucessão ecológica e terem grande valor cênico para 

a prática do ecoturismo na Unidade de Conservação, destacando Euterpe edulis 

“Palmeira-jussara” e Cariniana estrelensis “Jequitibá”.  

 

 

Figura 59 Arecaceae arbórea, Euterpe edulis “Palmito-Jussara”, espécie “Vulnerável (IUCN)”. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Figura 60 Lecythidaceae arbórea, Cariniana estrelensis “Jequitibá”, espécie clímax na 
sucessão ecológica e de grande valor ecológico. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

  

Foram identificadas espécies arbóreas ameaçadas de extinção, sendo 

importante destacar Tachigali denudata “Jataíba”, uma grande árvore que se 

distribui nas encostas da Serra do Mar para dispersas seus frutos alados, e 

também Virola bicuhyba “Bicuíba”, uma imponente árvore indicadora da Floresta 

Ombrófila Densa, produzindo frutos em grande quantidade todo ano, 

fundamental na regeneração natural dessa fitofisionomia. 

 

Figura 61 Fabaceae arbórea, Tachigali denudata “Jataíba”, espécie “Quase Ameaçada (IUCN)”. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Figura 62 Myristicaceae arbórea, Virola bicuhyba “Bicuíba”, espécie “Em perigo (IUCN)”. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Tabela 7. Lista das espécies da Floresta Ombrófila Densa na APA Baleia-Sahy. 

Família Categorias Informações 

Acanthaceae 

Espécie Aphelandra liboniana 

Nome popular Afelandra 

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis ornamental 

Acanthaceae 

Espécie Anthurium pentaphyllum 

Nome popular Afelandra 

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis ornamental 

Annonaceae 

Espécie Xylopia brasiliensis 

Nome popular Pindaíba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação “Quase Ameaçada (IUCN)” 

Propriedades úteis Análgesica 

Apocynaceae 

Espécie Tabernaemontana catharinensis 

Nome popular Jasmin-cata-vento 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Arecaceae 

Espécie Geonoma elegans 

Nome popular Guaricanga 

Hábito Arbusto 
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Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Araceae 

Espécie Philodendron sonderianum 

Nome popular Imbé 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Araceae 

Espécie Anthurium sellowianum 

Nome popular Antúrio 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Arecaceae 

Espécie Schefflera angustissima 

Nome popular Embirutó-branco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Arecaceae 

Espécie Euterpe edulis 

Nome popular Palmeira Jussara 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação “Vulnerável (IUCN)” 

Propriedades úteis Frutos comestíves 

Arecaceae 

Espécie Syagrus pseudococos 

Nome popular Patí 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Frutos comestíves 

Asteraceae 

Espécie  Vernonanthura puberula 

Nome popular Cambara-guaçu 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Begoniaceae 

Espécie Begonia angularis 

Nome popular Begonia 

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Bignoniaceae 

Espécie Adenocalymma trifoliatum 

Nome popular Cipó-vaqueiro 

Hábito Liana 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 143 

 
 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis n/e 

Bignoniaceae 

Espécie Handroanthus serratifolius 

Nome popular Ipê-amarelo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Ornamental 

Boraginaceae 

Espécie Cordia superba 

Nome popular Louro-branco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Bromeliaceae 

Espécie Aechmea nudicaulis 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Nidularium innocentii 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia FOD/Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Bromeliaceae 

Espécie Vriesea platynema 

Nome popular Bromélia 

Hábito Epífita 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Burseraceae 

Espécie Protium heptaphyllum 

Nome popular Breu-branco 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíves 

Celastraceae 

Espécie Maytenus robusta 

Nome popular Andina 

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Chrysobalanaceae 

Espécie Licania hoehnei 

Nome popular Oití 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 
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Propriedades úteis n/e 

Cyatheaceae 

Espécie Alsophila sternbergii 

Nome popular Samambaiaçú 

Hábito Feto arborescente 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis n/e 

Cyatheaceae 

Espécie Cyathea hirsuta 

Nome popular Falso-xaxim 

Hábito Feto arborescente 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Euphorbiaceae 

Espécie Tetrorchidium rubrivenium 

Nome popular Canemaçu 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação LC (CNC Flora) 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Dahlstedtia pinnata 

Nome popular Falsa-eritrina 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Fabaceae 

Espécie Hymenaea courbaril 

Nome popular Jatobá 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação LC (CNC Flora) 

Propriedades úteis Medicinal e reflorestamento 

Fabaceae 

Espécie Inga marginata 

Nome popular Ingá 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíves 

Fabaceae 

Espécie Tachigali denudata 

Nome popular Jataíba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação “Quase Ameaçada (IUCN)” 

Propriedades úteis n/e 

Heliconiaceae 

Espécie Heliconia farinosa 

Nome popular Heliconia  

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 
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Lamiaceae 

Espécie Aegiphila integrifolia 

Nome popular Tamanqueira 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Lauraceae 

Espécie Cryptocarya saligna 

Nome popular Canela-preta 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Lauraceae 

Espécie Endlicheria paniculata 

Nome popular Canela 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Lauraceae 

Espécie Ocotea dispersa 

Nome popular Canela-amarela 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Lecythidaceae 

Espécie Cariniana estrellensis 

Nome popular Jequitibá 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Magnoliaceae 

Espécie Magnolia ovata 

Nome popular Pinha-do-brejo 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Analgésica e antitérmica 

Melastomataceae 

Espécie Miconia cinnamomifolia 

Nome popular Jacatirão 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Meliaceae 

Espécie Cabralea canjerana 

Nome popular Canjerana 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Monimiaceae Espécie Mollinedia schottiana 
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Nome popular Capixim 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD/Floresta Paludosa 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Moraceae 

Espécie Dorstenia hirta 

Nome popular n/e 

Hábito Erva 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Moraceae 

Espécie Ficus pulchella 

Nome popular Figueira 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta Paludosa 

Conservação LC (CNC Flora) 

Propriedades úteis n/e 

Moraceae 

Espécie Sorocea hilarii 

Nome popular Cincho 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Myristicaceae 

Espécie Virola bicuhyba 

Nome popular Bicuíba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação “Em perigo (IUCN)” 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Myrsinaceae 

Espécie Ardisia martiana 

Nome popular Manduberana 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Myrtaceae 

Espécie Calyptranthes lucida 

Nome popular Guamirim 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Myrtaceae 

Espécie Eugenia involucrata 

Nome popular Eugenia-cereja 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Frutos comestíves 

Myrtaceae 
Espécie Eugenia multicostata 

Nome popular Araçá-piranga 
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Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Ornamental 

Nyctaginaceae 

Espécie Guapira hirsuta 

Nome popular Maria-mole 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação LC (CNC Flora) 

Propriedades úteis n/e 

Phyllantaceae 

Espécie Hyeronima alchorneoides 

Nome popular Licurana 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Piperaceae 

Espécie Piper aduncun 

Nome popular Pimenta-de-macaco 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Antisséptico 

Piperaceae 

Espécie Piper umbellatum 

Nome popular Pariparoba 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Febrífuga 

Rutaceae 

Espécie Zanthoxylum rhoifolium 

Nome popular Mamica-de-porca 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação n/e 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Sapindaceae 

Espécie Cupania oblongifolia 

Nome popular Camboatã 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica do Brasil 

Propriedades úteis Reflorestamento 

Sapotaceae 

Espécie Chrysophyllum flexuosum 

Nome popular Aguaí 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis n/e 

Sapotaceae 

Espécie Pouteria torta 

Nome popular Guapeva 

Hábito Árvore 
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Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Siparunaceae 

Espécie Siparuna guianensis 

Nome popular Limão-bravo 

Hábito Arbusto 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

Urticaceae 

Espécie Cecropia glaziovii 

Nome popular Embaúba 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD/Floresta de Restinga 

Conservação Endêmica da Mata Atlântica 

Propriedades úteis Diurética e Reflorestamento 

Urticaceae 

Espécie Pourouma guianensis 

Nome popular Mapati 

Hábito Árvore 

Fitofisionomia FOD 

Conservação n/e 

Propriedades úteis n/e 

 

4.3.2. Espécies com propriedades úteis 

Dentre as espécies consideráveis úteis, estão aqueles que tem 

características benéficas ao ser humano, com propriedades alimentícias, 

medicinais, funcionais ou tóxicas, fornecendo informações valiosas a respeito do 

potencial da biodiversidade vegetal da APA Baleia Sahy. 

Devido à grande diversidade vegetal com potenciais utilidades e à 

diversidade cultural da população, os hábitos das espécies incluem desde 

pequenas ervas até árvores, passando por arbustos e plantas trepadeiras, cada 

uma com uma propriedade benéfica, que pode ser atribuída aos frutos, 

sementes, folhas, madeira ou à sua beleza ornamental. 
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Gráfico  17. Relação das espécies com propriedades úteis da APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Dentre as principais propriedades das espécies vegetais da APA Baleia-

Sahy, foram identificadas 16 espécies que produzem frutos comestíveis, 

servindo de alimento para a fauna local e o ser humano, destacando o Psidium 

cattleianum “Araçá-amarelo” e o Inga sellowiana “Ingá”. 
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Figura 63 Myrtaceae arbórea, Psidium cattleianum, com frutos imaturos. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Foram identificadas 10 espécies ornamentais, onde a maioria são epífitas, 

destacando a bromeliaceae endêmica da Restinga, Quesnelia marmorata, que 

juntamente da Vriesea gigantea, apresentam grande potencial paisagístico 

através do formato de roseta e longas folhas com diferentes tonalidades. 

 

Figura 64 Bromeliaceae epífita, Quesnelia marmorata, uma Ornamental endêmica da Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Figura 65. Orchidaceae epífita, Gomesa flexuosa “Orquídea-chuva-de-ouro”, espécie com 
grande potencial ornamental 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Foram identificadas 6 espécies madeireiras, cujo tronco serve como 

matéria-prima para a confecção de utensílios diversos para o ser humano, 

destacando o Callophyllum brasiliense “Guanandí”, uma espécie frequente entre 

a Floresta Paludosa e a Floresta de Restinga, a qual foi muito explorada durante 

o ciclo da madeira no Brasil. Destacamos também a Bignoniaceae arbórea, 

Tabebuia cassinoides “Caixeta”, utilizada no litoral para esculpir peças 

decorativas. 

Figura 66 Calophyllaceae arbórea, Calophyllum brasiliense, calibre do tronco e ritidoma 
fissurado. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Foram identificadas 3 espécies com propriedades antissépticas, 

consequentes dos metabólitos secundários produzidos pela planta, destacando 

a árvore nativa do Escrube e Floresta de Restinga, Schinus terebinthifolia 

“Aroeira-vermelha”, a qual oferece o uso de suas folhas e cascas para diversas 

doenças epidermais, já possuindo grande uso popular no Brasil. 

Figura 67 Anacardiaceae arbórea, Schinus terebinthifolia, com frutos maduros 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Foram identificadas 3 espécies vegetais tóxicas, devido à metabólitos 

secundários produzidos pela planta com a função de proteção ou mediação 

química, destacando a trepadeira da Floresta de Restinga, Paullinia trigona 

“Timbó”, cujas espécies pertencentes a esse gênero são utilizadas 

tradicionalmente para a pesca por envenenamento em riachos da Mata Atlântica. 
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Figura 68 Sapindaceae trepadeira, Paullinia trigonia, com cápsulas quase maduras. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 Foram identificadas outras propriedades úteis, principalmente de uso 

medicinal por conta da diversidade de metabólitos secundários produzidos por 

espécies vegetais da APA Baleia-Sahy, como o arbusto do Escrube, Varronia 

curassavica “Erva-Baleeira”, que é considerado um dos melhores anti-

inflamatórios fitoterápicos do mundo. 

Também foram identificadas cerca de 40 espécies úteis para projetos de 

reflorestamento, destacando algumas árvores pioneiras ideais para recuperação 

de áreas degradadas, como Dalbergia ecastaphyllum “Rabo-de-bugio”, Cecropia 

glaziovii “Embaúba”, Citharexylum myrianthum “Pau-viola”, Andira fraxinifolia 

“Angelim”, Alchornea triplinervea “Tapiá” e Myrcine ferruginea “Capororoca”. 

4.3.3. Espécies prioritárias para conservação 

Na APA Baleia-Sahy, de um total de 202 espécies distribuídas nas 

diferentes fitofisionomias, foram identificadas 84 espécies prioritárias para a 

conservação, representando cerca de 40% das espécies, demonstrando a sua 

composição única de espécies e o alto grau de ameaça que esses ecossistemas 

se encontram. 
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Gráfico  18. Gráfico das espécies prioritárias para conservação da APA Baleia-Sahy. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Destacamos as 2 espécies classificadas como “Quase Ameaçada 

(IUCN)”, a Annonaceae arbórea Xylopia brasiliensis “Pindaíba” e a Fabaceae 

arbórea, Tachigali denudata “Jataíba”, ambas sofreram com a exploração 

madeireira e a expansão urbana, que reduziu suas populações que já tem 

distribuição geográfica restrita para a Mata Atlântica. 

 

Figura 69 Annonaceae arbórea, Xylopia brasiliensis “Pindaíba”, ameaçada de extinsão (IUCN). 
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Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Destacamos as 4 espécies classificadas como “Em perigo (IUCN)”, a 

Fabaceae arbórea Inga sellowiana, a Smilacaceae liana, Smilax cf. 

subsessiliflora, a Bignoniaceae arbórea, Tabebuia cassinoides e a Myristicaceae 

arbórea, Virola bicuhyba. Além das espécies citadas, foram identificadas 2 

espécies endêmicas do Estado de São Paulo, a Rubiaceae arbustiva, Faramea 

tetragona, e a Gesneriaceae epífita, Nematanthus fritschii, já apresentadas 

anteriormente. 

É importante mencionar também o alto índice de epifitismo encontrado 

nas Fitofisionomias florestais da APA Baleia-Sahy, representando cerca de 12% 

do total de espécies, com 26 espécies de orquídeas, bromélias e cactos, muitas 

espécies sendo endêmicas da Mata Atlântica, pois é o ambiente específico das 

epífitas. 

Figura 70 Bromeliaceae epífita, Quesnelia arvensis, endêmica da Restinga, na Floresta 
Paludosa entre Cordões da APA Baleia-Sahy 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 Foram identificadas 9 espécies endêmicas da Restinga, representando 

cerca de 5% do total de espécies da APA Baleia-Sahy, demonstrando que a área 

de fato possuí verdadeiras fitofisionomias da Planície Costeira, o que torna 
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fundamental a criação da APA Baleia-Sahy para a preservação desses raros 

ecossistemas naturais brasileiros. 

 Destacamos algumas espécies endêmicas da Restinga, como a 

Myrtaceae arbórea, Eugenia monosperma “Cereja-do-brejo”, Myrcia racemosa, 

a Apocynaceae liana, Temnadenia odorifera “Cipó-de-leite” e a Bromeliaceae 

epífita, Neoregelia marmorata “bromélia”.  

 

Figura 71 Myrtaceae arbórea, Eugenia monosperma “Cereja-do-brejo”, endêmica da Restinga 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

O alto índice de endemismo é um grande indicador para a necessidade 

de se preservar áreas naturais, como a APA Baleia-Sahy, demonstrando que a 

comunidade vegetal é única, e só pode habitar essa área, em razão das suas 

espécies adaptadas às condições ambientais da região. 

  

4.3.4. Fauna 

 

A fauna que ocorre nas restingas brasileiras encontra-se menos estudada 

quando comparada com os conhecimentos que já se acumulam sobre a 

composição e estrutura dos seus diferentes tipos de cobertura vegetal. Em uma 

reavaliação dos conhecimentos sobre a fauna das restingas do Brasil, Maciel 
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(1990) destacou que houve poucos avanços sobre o assunto, muito embora o 

ritmo de destruição das restingas, principalmente das áreas situadas na região 

sudeste, tenha aumentado significativamente no período considerado. 

A Mata Atlântica abriga uma comunidade de aves rica e diversa. Do total 

de 688 espécies conhecidas deste bioma, 200 são endêmicas e mais da metade 

deste número, vivem quase que exclusivamente em hábitats pouco alterados 

(GOERCK, 1997). 

Entre os mamíferos são conhecidas no mundo 4250 espécies, das quais 

652 ocorrem no Brasil, indicando-o como o país com maior diversidade deste 

táxon de toda a região neotropical. Cerca de 250 espécies de mamíferos vivem 

na Mata Atlântica, sendo 65 espécies são endêmicas deste bioma (FONSECA 

et al., 1996). 

 

4.3.4.1. Avifauna  

 

 Metodologia 

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos nos horários das 7:00 as 

12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas no período de 07 a 11 de outubro de 

2011, totalizando 30 horas de atividades.  

Foram utilizados os métodos de ponto fixo e transecção, descritos abaixo:   

Ponto fixo - O observador permanece parado em um dado ponto por um 

tempo pré-determinado anotando todas as espécies registradas, por observação 

visual ou sonora.   

De acordo com BIBBY et al. (1992), algumas premissas devem ser 

seguidas para este método: a) a presença do pesquisador não altera o 

comportamento das aves; b) o pesquisador é capaz de detectar e identificar, com 

a mesma eficiência, todas as espécies presentes na área; c) as aves não se 
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movimentam muito durante o período de amostragem; d) o comportamento de 

uma espécie ou indivíduo não altera o comportamento de outro.   

Neste inventário, os pontos fixos foram definidos a cada 300 metros, o 

pesquisador permaneceu 20 minutos em cada ponto, a forma de detecção 

considerada foi visual ou sonora, e a distância de detecção, ilimitada.   

Procedeu-se à identificação visual das espécies com o uso de binóculos 

Nikon Action 08x40 e de dois guias de campo (DEVELEY, 2004 e SIGRIST, 

2007).  

As vocalizações foram registradas com o gravador digital Panasonic 

RRUS550. As mesmas foram identificadas a partir de comparações com os CD’s 

de referência: Aves das Montanhas do Sudeste do Brasil (Luís P. Gonzaga e 

Gloria Castiglioni) e Guia Sonoro das Aves do Brasil, CD 1 e Cantos de Aves do 

Brasil, ambos de Jacques Vielliard, e consultas aos sites www.xeno-canto.org e 

www.wikiaves.com.br.  

Os índices de abundância foram calculados através do IPA (índice pontual 

de abundância), onde o número de registros - presença ou ausência de uma 

espécie em cada ponto - foi dividido pelo total de pontos amostrados (BIBBY et 

al. 1992).   

Transecções – Também chamado de “método de trajetos com raio 

ilimitado” (BIBBY et. al. 1992), é semelhante ao ponto fixo, porém o pesquisador 

anota os registros visuais ou auditivos enquanto caminha ao longo de uma trilha. 

Enquanto o pesquisador está percorrendo a trilha, deverá existir uma 

preocupação com o deslocamento, pois o barulho pode prejudicar a identificação 

de algumas espécies.   

As amostragens por transsecto são mais indicadas para espécies 

conspícuas ou de grande porte (DEVELEY, 2004). No caso deste levantamento 

rápido, não foram tomadas as distâncias dos avistamentos, e foram registradas 

todas as espécies, através de suas vocalizações ou observações diretas 

(visuais).  
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Dados Secundários – As espécies mencionadas na Informação Técnica 

n° 007/2010, datada em 18/02/2010, referente ao Processo 6644/2009 (KPB – 

Empreendimento Imobiliário Ltda – Condomínio Praia da Baleia), assim como os 

registros fotográficos realizados na área de estudo. 

 

Resultados e discussões  

Foram identificadas na área de estudo 84 espécies distribuídas em 18 

ordens e 40 famílias. Sendo que 7 espécies se encontram ameaçadas de 

extinção (São Paulo, 2010), 14 espécies são endêmicas da Mata Atlântica e 2 

são exóticas (Estrilda astrild “bico-de-lacre” e Passer domesticus “pardal”). 

 

 

Tabela 8. Listagem total das espécies de aves na APA Baleia-Sahy. 

 

TINAMIFORMES  

 

TINAMIDAE  

 

Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)  macuco  PR    VU/End.  

ANSERIFORMES  

 

ANHIMIDAE  

 

Anhima cornuta (Linnaeus, 1766)  anhuma  PR    CR  

GALLIFORMES   
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CRACIDAE  

 

Penelope obscura (Temminck, 

1815)  

jacuaçu  PR    NT  

SULIFORMES   

 

FREGATIDAE   

 

Fregata magnificens (Mathews, 

1914)  

tesourão  P  H   

PHALACROCORACIDAE    

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 

1789)  

biguá  P  H    

PELECANIFORMES   

 

ARDEIDAE  

 

Nyctanassa violacea (Linnaeus, 

1758)  

savacu-de-coroa  P/T  H  VU  

Ardea alba (Linnaeus, 1758)  garça-branca-grande  T  H    

Egretta thula (Molina, 1782)  garça-branca-pequena  P  H    

CATHARTIFORMES  

CATARTHIDAE  

 

Coragyps atratus (Bechstein, 

1793)  

urubu  P/T  F/H    

ACCIPITRIFORMES   
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ACCIPITRIDAE   

 

Amadonastur lacernulatus 

(Temminck, 1827)  

gavião-pombo-

pequeno  

PR  
  

VU/End.  

Rupornis magnirostris (Gmelin, 

1788)  

gavião-carijó  P  F    

FALCONIFORMES  

FALCONIDAE   

 

Milvago chimachima (Vieillot, 

1816)  

carrapateiro  T  F    

GRUIFORMES  

 

RALLIDAE   

 

Aramides cajanea (Statius Muller, 

1776)  

saracura-três-potes  P  H    

Laterallus melanophaius (Vieillot, 

1819)  

sanã-parda  R      

Gallinula galeata 

(Lichtenstein,1818)  

frango-d'água-comum  R      

CHARADRIIFORMES  

 

CHARADRIIDAE  

 

Vanellus chilensis (Molina, 1782)  quero-quero  P/T  H    

SCOLOPACIDAE  
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Actitis macularius (Linnaeus, 1789)  maçarico-pintado  P  H    

COLUMBIFORMES  

 

COLUMBIDAE   

 

Columbina talpacoti (Temminck, 

1811)  

rolinha-roxa  T  F    

Patagioenas picazuro (Temminck, 

1813)  

pombão  P  H    

PSITTACIFORMES  

 

PSITTACIDAE  

 

Forpus xanthopterygius (Spix, 

1824)  

tuim  P/T  F/H    

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788)  periquito-rico  P  F  End.  

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)  maitaca  T  F    

CUCULIFORMES  

 

CUCULIDAE 

 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)  alma-de-gato  T  F    

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)  anu-preto  P  H    

APODIFORMES  

 

TROCHILIDAE  
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Eupetomena macroura (Gmelin, 

1788)  

beija-flor-tesoura  P  F    

Thalurania glaucopis (Gmelin, 

1788)  

beija-flor-fronte-violeta  P  F  End.  

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)  beija-flor-de-garganta-

branca  

P  F    

TROGONIFORMES  

 

TROGONIDAE  

 

 

Trogon viridis (Linnaeus, 1766)  surucuá-de-barriga-

amarela  

P/T  F/H   

CORACIIFORMES   

 

ALCEDINIDAE  

 

Megaceryle torquata (Linnaeus, 

1766)  

martim-pescador-

grande  

P  H    

Chloroceryle amazona (Latham, 

1790)  

martim-pescador-

verde  

T  H    

MOMOTIDAE  

 

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 

1818)  

juruva-verde  R      

PICIFORMES  

 

RAMPHASTIDAE  
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Ramphastos vitellinus 

(Lichtenstein, 1823)  

tucano-de-bico-preto  P/T  F/H    

Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 

1766)  

tucano-de-bico-verde  R    End.  

Selenidera maculirostris 

(Lichtenstein, 1823)  

araçari-poca  

  

R  
  

NT/End.  

PICIDAE  

 

Picumnus cirratus (Temminck, 

1825)  

pica-pau-anão-barrado  P/T  F/H    

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 

1818)  

benedito-de-testa-

amarela  

R    End.  

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)  pica-pau-de-cabeça-

amarela  

P  F    

PASSERIFORMES  

 

THAMNOPHILIDAE  

 

Herpsilochmus rufimarginatus 

(Temminck, 1822) 

chorozinho-de-asa-

vermelha 

P/T  F/H  
  

Drymophila squamata 

(Lichtenstein, 1823)  

pintadinho  P/T  F  End.  

DENDROCOLAPTIDAE  

 

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 

1818)  

arapaçu-rajado  P/T  F  End.  

FURNARIIDAE 
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Automolus leucophthalmus (Wied, 

1821)  

barranqueiro-de-olho-

branco  

P/T  F  End.  

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 

1788)  

curutié  P  H    

Synallaxis spixi (Sclater, 1856) joão-teneném  P/T  H    

COTINGIDAE  

 

Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)  pavó  T  F  VU  

RHYNCHOCYCLIDAE  

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 

1825)  

bico-chato-de-orelha-

preta  

P/T  F/H    

TYRANNIDAE  

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 

1788)  

gibão-de-couro  P  H    

Camptostoma obsoletum 

(Temminck, 1824)  

risadinha  P  H    

Elaenia flavogaster (Thunberg, 

1822)  

guaracava-de-barriga-

amarela 

T  H    

Attila rufus (Vieillot, 1819)  capitão-de-saíra  P/T  F  End.  

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 

1766)  

bem-te-vi  P/T  F/H    

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 

1766)  

nei-nei  P  F    

Tyrannus melancholicus Vieillot, 

1819  

suiriri  P/T  F/H    

Tyrannus savana Vieillot, 1808  tesourinha  P  H    

Empidonomus varius (Vieillot, 

1818)  

peitica  P  H    

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766)  lavadeira-mascarada  T  H    



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 166 

 
 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 

1868)  

enferrujado  P/T  F/H    

VIREONIDAE   

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)  juruviara  P/T  F/H    

HIRUNDINIDAE  

 

Progne tapera (Vieillot, 1817)  andorinha-do-campo  P  H    

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 

1817)  

andorinha-pequena-

de-casa  

P/T  F/H   

Progne chalybea (Gmelin, 1789)  andorinha-doméstica-

grande  

P/T  F/H   

TROGLODYTIDAE  

 

Troglodytes musculus (Naumann, 

1823)  

corruíra  T  H    

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 

1819)  

garrinchão-de-bico-

grande  

P/T  F/H    

TURDIDAE  

 

Turdus flavipes (Vieillot, 1818)  sabiá-una  P/T  F    

Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)  sabiá-laranjeira  P  F    

Turdus amaurochalinus (Cabanis, 

1850)  

sabiá-poca  P/T  F/H    

COEREBIDAE  

 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)  cambacica  P/T  F/H    

THRAUPIDAE  
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Saltator similis (d'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837)  

trinca-ferro-verdadeiro  P  F    

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 

1822)  

tiê-preto  P  F  End.  

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 

1766)  

tiê-sangue  P/T  F/H  End.  

Lanio cristatus (Linnaeus, 1766)  tiê-galo  P/T  F    

Tangara seledon (Statius Muller, 

1776)  

saíra-sete-cores  P  F/H  End.  

Tangara palmarum (Wied, 1823)  sanhaçu-do-coqueiro  P/T  F/H    

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)  sanhaçu-cinzento  P  F    

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)  saí-azul  P  H    

EMBERIZIDAE  

Zonotrichia capensis (Statius 

Muller, 1776)     

 tico-tico T  H   

Sporophila caerulescens (Vieillot, 

1823)    

coleirinho T  H    

CARDINALIDAE     

 

Habia rubica (Vieillot, 1817)    tiê-do-mato-grosso T  F    

PARULIDAE          

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)    mariquita P/T  F/H    

 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 

1789)    

pia-cobra P/T  H    

ICTERIDAE          

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 

1766)    

guaxe T  H  
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Molothrus bonariensis (Gmelin, 

1789)    

chopim T  H    

FRINGILLIDAE          

Euphonia pectoralis (Latham, 1801)  ferro-velho P/T  F/H    

ESTRILDIDAE          

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)    bico-de-lacre T  H    

PASSERIDAE       

Passer domesticus (Linnaeus, 

1758)    

pardal T  H  

 

 

Nomenclatura e a classificação seguem SICK, 1997 com alterações propostas pelo Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (2011) Listas das aves do Brasil. 10ª edição 25/01/2011. Disponível em 
<http://www.cbro.org.br>. Acesso em: [17/10/2011].   

             Métodos: P= ponto fixo; T= transecto; R= registro fotográfico feito na área pelo Eng. Agr. André 
Motta Waetge; PR= Processo SMA 6644/2009.  

(AMB) Ambientes: F= Floresta de Restinga; H= mangue, rio ou áreas recobertas por caixeta.  

Categoria de ameaça segue SÂO PAULO, 2010 (Decreto no. 56031/2010):  

         CR= criticamente “Em perigo (IUCN)”; VU= “Vulnerável (IUCN)”; NT= “Quase Ameaçada (IUCN)”  

Endemismo = End – Endêmico do bioma Mata Atlântica.  

 

O esforço amostral para o método de ponto fixo foi de 16 pontos, 

representando 320 minutos. Nas amostragens por transecções foram 

percorridos 12 Km, distribuídos entre as trilhas descritas.  

As amostragens através do método de ponto fixo registraram 27 espécies, 

as amostragens por transecções registraram 17 espécies, 30 espécies foram 

identificadas pelos dois métodos (ponto fixo e transecto) e por fim 10 espécies 

foram obtidas a partir de dados secundários (Figura 97).   
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Gráfico  19. Métodos de amostragem e respectivo número de espécies para a área de estudo. 

 

Legenda:  T= Transecto, P= Ponto fixo, S= dados secundários.  

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

A riqueza de espécies entre os diferentes ambientes amostrados, revelou 

que 23 espécies (31,08%) ocorrem apenas em fragmento nativo (Floresta de 

Restinga), que de forma predominante encontra-se em estágio médio de 

regeneração.   

As aves associadas a cursos d’água, ao manguezal, ou áreas recobertas 

por caixeta, somaram 30 espécies (40,54%) e por fim, 21 espécies (28,38%) 

foram registradas em áreas florestais e em ambientes próximos a cursos d’água 

(Figura 90)  
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Gráfico  20. Riqueza de espécies por ambientes. 

 

Legenda: H= rios, mangue e caixeta; F= Floresta de Restinga. 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

Entre as espécies mais abundantes (n = 10) na área de estudo destacam-

se espécies que habitam florestas e bordas de matas, assim como espécies que 

podem viver em ambientes antropizados. 

 

Tabela 9. Espécies mais abundantes registradas, número de registros e índice pontual de 
abundância (IPA). 

ESPÉCIES   REGISTROS  IPA  

Vireo olivaceus  10  0,62  

Cantorchilus longirostris  08  0,50  

Herpsilochmus rufimarginatus  07  0,43  

Ramphocelus bresilius  06  0,37  

Pitangus sulphuratus  06  0,37  

Parula pitiayumi  06  0,37  

Tyrannus melancholicus  06  0,37  

Pygochelidon cyanoleuca  06  0,37  

Turdus amaurochalinus  06  0,37  
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Turdus flavipes  05  0,31  

O fato de a área de estudo apresentar espécies menos exigentes, pode 

estar relacionada à ocupação do entorno da mesma. Verificaram-se áreas (no 

entorno) com maior ocupação antrópica e áreas em conectividade com 

remanescentes nativos. 

Cabe ressaltar que as espécies obtidas a partir de dados secundários, 

não foram incluídas nos “ambientes amostrados”. Entre as espécies identificadas 

apenas em ambientes florestais, destaca-se Attila rufus “capitão-da-saíra”, pois 

esta espécie vive no interior da mata contínua ou fragmentos florestais, 

desaparecendo em pequenos fragmentos ou muito isolados (DEVELEY, 2004).  

As espécies Pyroderus scutatus “pavó” e Drymophila squamata 

“pintadinho” habitam exclusivamente florestas altas (SICK, 1997). O pavó 

eventualmente pode visitar pomares domésticos próximos às matas em busca 

de frutos (DEVELEY, 2004).  

Xiphorhynchus  fuscus  “arapaçu-rajado” e Automolus 

leucophthalmus “barranqueiro-de-olho-branco” são duas espécies florestais 

identificadas na área, e que podem seguir bandos mistos de aves (DEVELEY, 

2004).  

Egretta thula “garça-branca-pequena” e Gallinula galeata ou “frango 

d’água-comum” são comum em lagos com vegetação aquática e margens 

pantanosas, normalmente é visto nadando próximo às margens, caçando 

invertebrados, ocasionais pequenos vertebrados, embora sua alimentação. 
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Figura 72. Gallinula galeata ou “frango d’água-comum”, registrado no Brejo de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

Aramides cajanea “saracura-três-potes” e são espécies muito frequentes 

na Floresta Paludosa, sendo adaptadas às florestas úmidas com corpos d’água 

associados, como é o caso da APA Baleia-Sahy. 

Figura 73 Aramides cajanea “saracura-três-potes”, registrada na Floresta Paludosa por 
armadilha fotográfica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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As espécies Actitis macularius “maçarico-pintado” Habita praticamente 

qualquer local com água, tanto na costa como nas águas interiores, tais como 

manguezais e margens de rios e lagos. Normalmente são vistos vários indivíduos 

espalhados em um mesmo local, porém não associados em grupos. 

 

Figura 74 Actitis macularius “maçarico-pintado” registrado no Manguezal. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Phalacrocorax brasilianus “biguá” e Nyctanassa violacea “savacu-de-

coroa”, foram observados apenas em Manguezal, demonstrando que algumas 

espécies identificadas na área de estudo dependem exclusivamente deste 

ambiente. O savacu-de-coroa, encontra-se ameaçado de extinção (SÃO 

PAULO, 2010).  

Algumas espécies florestais, como Euphonia pectoralis “ferro-velho”, 

Herpsilochmus rufimarginatus “chorozinho-de-asa-vermelha”, Picumnus 

cirratus “pica-pau-anão-barrado” e Ramphatos vitellinus “tucano-de-bico-

preto”, dentre outras, também foram registradas em manguezal ou áreas 

recobertas por “caixeta”, demonstrando a importância da preservação de todos 

estes ambientes. 
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Figura 75 Picumnus cirratus “pica-pau-anão-barrado” registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

   

A espécie Vireo olivaceus “juruviara”, habita a borda da floresta e utiliza 

o estrato médio e alto das árvores. Possui hábitos migratórios, chegando à região 

sudeste a partir de setembro (DEVELEY, 2004). Cantorchilus longirostris 

“garrinchão-de-bico-grande”, é dominante na faixa litorânea, habita a orla da 

mata densa e frequenta o manguezal (SICK, 1997). 

 

Figura 76 Cantorchilus longirostris “garrinchão-de-bico-grande”, registrado na Floresta 
Paludosa. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 
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Herpsilochmus rufimarginatus “chorozinho-de-asa-vermelha” e Parula 

pitiayumi “mariquita”, são arborícolas, utilizam a copa das árvores (SICK, 1997), 

mas eventualmente podem ser observadas a pouca altura do solo (DEVELEY, 

2004); ambas são frequentes em restingas. Ramphocelus bresilius “tiê-

sangue”, normalmente são observados nas bordas das capoeiras do litoral e 

baixo Paraíba, entre um e seis metros do solo, procurando insetos e frutos 

(WILLIS & ONIKI, 2003). 

 

Figura 77 Ramphocelus bresilius “tiê-sangue”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Figura 78 Dacnis cayana “Saí-azul”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: André M. Waetge 
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Pitangus sulphuratus “bem-te-vi”, Tyrannus melancholicus “suiriri” e 

Turdus amaurochalinus “sabiá-poca”, habitam as bordas das matas, cidades 

arborizadas ou quintais (SICK, 1997). Pygochelidon cyanoleuca “andorinha-

pequena-de-casa” – vive nas vilas e cidades; ocorrem nas pedreiras, cortes de 

estradas, barrancos e muros (SICK, 1997).  

 

Figura 79 Pitangus sulphuratus “Bem-te-vi”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

Turdus flavipes “sabiá-una”, habita a borda e o interior de mata úmida 

(WILLIS & ONIKI, 2003). No litoral de São Paulo é abundante entre abril e maio, 

quando o palmito (Euterpe edulis) está no auge da frutificação. Aparentemente 

realiza migrações latitudinais ao longo da Serra do Mar, seguindo a frutificação 

do palmito. Trogon rufus “Surucuá-de-barriga-amarela”, habita muitos locais, 

nos estratos baixo e médio de matas primárias e secundárias de áreas 

montanhosas. 
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Figura 80 Trogon rufus “Surucuá-de-barriga-amarela”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: André M. Waetge 

 

 O Milvago chimachima “Carrapateiro” habita pastagens, campos com 

árvores esparsas, vizinhanças de cidades e margens de rodovias, 

frequentemente é encontrado retirando carrapatos de capivaras (Hydrochoerus 

hydrochaeris).  

Figura 81 Milvago chimachima “Carrapateiro”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 O Leptotila verreauxi “Juriti-pupu” habita as matas e ambientes bem 

arborizados, vindo frequentemente ao chão à cata dos grãos de que se alimenta. 

Comum no chão de habitats quentes, tais como capoeiras e campos adjacentes, 

bordas de florestas densas e cerrados. 
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Figura 82 Leptotila verreauxi “Juriti-pupu”, registrado na Floresta Paludosa por armadilha 
fotográfica. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

 

4.3.4.2. Espécies ameaçadas de extinção  

 

De acordo com o Decreto n° 56.031 de 20 de julho de 2010, cinco 

espécies da avifauna presentes na área de estudo encontram-se ameaçadas de 

extinção (Anexo I): categoria CR - Anhima cornuta, categoria VU - Tinamus 

solitarius, Nyctanassa violacea, Amadonastur lacernulatus e Pyroderus scutatus; 

duas espécies fazem parte da listagem de “Quase Ameaçada (IUCN)” (Anexo 

III), categoria NT: Penelope obscura e Selenidera maculirostris.   

O artigo 3° do Decreto n° 56.031/10, declara:  

Artigo 3° - Para os efeitos deste decreto considera-se:  
III – “criticamente em perigo (CR): espécies que apresentam um risco 
extremamente alto de extinção na natureza em futuro muito próximo, sendo 
que esta situação é decorrente de profundas alterações ambientais ou de alta 
redução populacional ou, ainda, de intensa diminuição da área de distribuição 
do táxon em questão (Anexo I);  
V – ““Vulnerável (VU): espécies que apresentam um alto risco de extinção a 
médio prazo, sendo que esta situação é decorrente de alterações ambientais 
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preocupantes ou redução populacional ou ainda da área de distribuição do 
“táxon” em questão (Anexo I);  
IX – “Quase Ameaçada (IUCN)” (NT); um táxon está quase ameaçado 
quando sua avaliação quanto aos critérios IUCN não o qualifica para as 
categorias de ameaça acima citadas, mas mostra que ele está em vias de 
integrá-las em futuro próximo (Anexo III).  
 

Abaixo listagem comentada das espécies sete espécies relacionadas no 

Decreto n° 56.031/10:  

A presença de Anhima cornuta “Anhuma”, estava sendo monitorada 

desde 2013. Recentemente foi constatdo a presença de mais um exemplar, o 

que pode configurar um casal vivendo na área de brejo do interior desta Unidade 

de Conservação. 

Não existe registro da presença dessa espécie nessa região o que torna 

sua constatação muito relevante, principalmente pelo fato de agora formarem um 

par (possível casal), e também pelo fato de não saírem dessa região específica, 

apesar de possuírem aptidões para realizar emigrações. 

Essta espécie já havia sido citada pelo levantamento de fauna que consta 

no Processo 6644/2009, nesse sentido entende se que esteja no local a pelo 

menos 10 anos. Vive em casais ou grupos familiares, assim como em pequenos 

bandos; habitam rios e lagos e podem emigrar em períodos de secas (SICK, 

1997). As principais ameaçadas a anhuma estão relacionadas à destruição do 

habitat (drenagem de áreas alagadas) e eventualmente a caça (DEL HOYO et 

al., 1992).  
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Figura 83 Casal de Anhima cornuta “Anhuma” registrado no Brejo de restinga. 

 

Fonte: Leandro Saadi 

 

Outra espécie constatda e também citada no Processo 6644/2009, o 

Tinamus solitarius “macuco”, vive em matas (SICK, 1997), de preferência a 

Mata Atlântica em matas maduras com pouco sub-bosque (DEL HOYO et al., 

1992). Esta espécie desapareceu de grande parte do interior em virtude do 

desmatamento e da caça (WILLIS & ONIKI, 2003). As medidas para a 

preservação estão relacionadas à preservação de florestas e a fiscalização da 

caça (São Paulo, 2009).  

A Nyctanassa violácea “savacu-de-coroa” foi registrado durante o 

período de estudo pelos métodos de ponto-fixo e transecção; foram observados 

dois indivíduos no manguezal. 
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Figura 84 Nyctanassa violacea “savacu-de-coroa” espécie ameaçada de extinção, registrada no 
Manguezal. 

 

Fonte: Munir El Hage. 

 

O savacu-de-coroa pode viver solitário ou em grupos, alimentam-se de 

caranguejos, invertebrados aquáticos e peixes (DEL HOYO et al., 1992). A 

principal ameaça é a perda de habitat. Atualmente não existe nenhuma unidade 

de conservação que proteja de maneira integral os mangues do litoral paulista, 

que estão sendo destruídos pelo desmatamento e pela ocupação urbana ilegal 

(SÃO PAULO, 2009).  

Conforme SÃO PAULO (2009), a espécie apresenta distribuição restrita e 

pontual nos manguezais do litoral. Além de verificada sua presença no mangue, 

é possível verificar a existência de alguns ninhos dessa espécie, comprovando 

que o local é abrigo e refúgio da fauna local conforme. 
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Figura 85 Ninho com filhote de Nyctanassa violacea “savacu-de-coroa”, registrado no 
Manguezal. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

O Amadonastur lacernulatus “gavião-pombo-pequeno”, espécie citada 

no Processo 6644/2009, é endêmico da mata atlântica e depende de habitat 

florestal, em especial a baixas altitudes (SÃO PAULO, 2009). A destruição do 

habitat (em especial devido à especulação imobiliária) e a caça são as ameaças 

à espécie.  

O Pyroderus scutatus “pavó”, observado apenas uma vez na área de 

estudo, estava pousado na copa de uma árvore, em área recoberta por Floresta 

de Restinga. Esta espécie depende de matas para sobreviver, eventualmente 

pode ser observada em áreas abertas, próximas a áreas de floresta.   

No interior do Estado, a perda de habitat e o isolamento de populações, 

em consequência da fragmentação estão levando a espécie ao declínio. Na 

região leste do Estado, onde a espécie é mais comum, é caçada para servir de 

alimento (SÃO PAULO, 2009).  

O Penelope obscura “jacuaçú”, espécie citada no Processo 6644/2009, 

vive nas matas grandes e úmidas do Leste, principalmente nas serras, 

desaparece com a caça e com o desmatamento (WILLIS & ONIKI, 2003).  
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O Selenidera maculirostris “araçari-poca”, espécie listada a partir de 

registro fotográfico, apresenta o bico riscado de preto, com a região auricular 

amarela, fêmea ruiva na cabeça e na região ventral, em vez de preto como no 

macho.  Habita matas e bordas do litoral, antigamente no interior (WILLIS & 

ONIKI, 2003). 

 

Figura 86 Selenidera maculirostris “araçari-poca”, registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

4.3.4.3 Médios e grandes mamíferos  

 

Metodologia  

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos nos horários das 7:00 as 

12:00 e das 14:00 as 18:00, no período de 07 a 11 de outubro de 2011, 

totalizando 30 horas de atividades. Foram utilizados os métodos de análise de 

rastros, transecção, armadilhas fotográficas e análises de vestígios, descritos 

abaixo:   

Análise de rastros (pegadas) - A identificação de mamíferos através de 

rastros é bastante eficiente, principalmente em levantamentos rápidos 

(NEGRÃO & VALLADARES-PÁDUA, 2006), pois as pegadas deixadas por eles 

permitem comparações em guias (SCOSS et al. 2004).   
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Na área de estudo, procedeu-se à busca por rastros e pegadas nas 

trilhas descritas para as amostragens. Estas trilhas são de fato estradas de 

terra, onde não ocorre o trânsito de veículos ou pedestres.  

As trilhas (estradas) foram vistoriadas diariamente e cevadas apenas uma 

vez com banana, bacon e peixe, a cada 500 metros aproximadamente. Para a 

identificação dos rastros e pegadas seguiu-se BECKER & DALPONTE (1991) e 

LIMA BORGES & TOMÁS (2004).  

Transecções – Método que pode ser aplicado para estimativa da 

abundância e/ou densidade populacional de espécies (BURNHAM et al., 1980), 

o qual vêm sendo adaptado e utilizado frequentemente em regiões neotropicais 

para mamíferos terrestres e arborícolas, principalmente primatas (PERES, 1996; 

CULLEN, 2000).  

A aplicação deste método consistiu em realizar busca visual ao longo de 

trilhas pré-estabelecidas (transecções), identificando e registrando as espécies 

de interesse. Deslocou-se em velocidade constante de aproximadamente 1,5 

Km/h, evitando-se ruídos nas trilhas descritas.  

Armadilhas fotográficas (câmeras-trap) – Método amplamente utilizado 

em levantamentos de mamíferos de médio e grande porte na região neotropical, 

que permite a identificação precisa de animais crípticos ou noturnos de difícil 

detecção e observação (KARANTH & NICHOLS, 1998; WALLACE et al., 2003).   

Foram utilizadas três câmeras-trap no total, dispostas nas diferentes 

trilhas de amostragens. As armadilhas (Figura 2.2.2.1.1.) foram fixadas em 

árvores e a dez centímetros do solo, sendo utilizados banana e bacon como 

iscas.   

Para o cálculo do esforço amostral, multiplicou-se o número de câmeras 

utilizadas pelos dias de exposição, obtendo-se o resultado na unidade “câmeras 

x dia”.   
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Figura 87 Armadilha fotográfica instalada em tronco de árvore na área de estudo 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

ANÁLISE DE VESTÍGIOS – este método baseia-se na busca ativa por 

vestígios diretos ou indiretos como fezes, carcaças, rastros, tocas ou 

vocalizações ao longo de corpos d’água, estradas e trilhas existentes, pois os 

mamíferos muitas vezes apresentam hábitos noturnos e grandes áreas de vida 

o que dificulta a identificação durante os inventários. Os métodos de observação 

indireta são boas opções no levantamento de mamíferos (SCOSS et al., 2004).  

DADOS SECUNDÁRIOS - Foram considerados os registros citados na 

Informação Técnica n° 007/2010, datada em 18/02/2010, referente ao Processo 

6644/2009 (KPB – Empreendimento Imobiliário Ltda – Condomínio Praia da 

Baleia), assim como os registros fotográficos. 

 

Resultados e discussões  

Foram identificadas na área de estudo 12 espécies distribuídas em 11 

famílias. Conforme a Tabela da figura 0.114, cinco espécies encontram-se 

ameaçadas de extinção (São Paulo, 2010).  
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Tabela 10. Listagem total das espécies de mamíferos identificadas na área de estudo. 

 

DIDELPHIMORPHIA  

 

DIDELPHIDAE  

 

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)  gambá-de-orelhas-

pretas  

C, A  F    

CINGULATA  

 

DASYPODIDAE  

 

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758  tatu-galinha  A  F    

PILOSA  

 

BRADYPODIDAE  

 

Bradypus variegatus Schinz, 1825  preguiça-comum  R      

PRIMATES  

 

CEBIDAE  

 

Cebus nigritus (Goldfuss, 1809)  macaco-prego  T, R  F  NT   

CARNIVORA  
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CANIDAE  

 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)  cachorro-do-mato  C  F    

CANIDAE  

Leopardus pardalis 

(Linnaeus, 1758) 

Jaguatirica R F LC 

MUSTELIDAE  

 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)  lontra  PR    NT  

PROCYONIDAE  

 

Nasua (Linnaeus, 1766)  quati  T  F    

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 

1798)  

mão-pelada  A  H    

PERISSODACTYLA   

TAPIRIDAE  

 

Tapirus terrestris Linnaeus, 1758  anta  A  F  VU  

RODENTIA  

 

SCIURIDAE  

 

Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901)  caxinguelê  T  F    

CAVIIDAE  
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Hydrochoerus hydrochaeris 

(Linnaeus,1766)  

capivara  A  H    

CUNICULIDAE  

 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1758)  paca  A  F  NT  

DASYPROCTIDAE  

 

Dasyprocta aguti (Linnaeus, 1766)  cutia  A  F  NT  

 

Nomenclatura e classificação seguem REIS et al., 2011.  

Método: T = Transecção Linear; C = Armadilha fotográfica; A = Análise de rastros e pegadas; PR= Processo 
SMA 6644/2009; R= registro fotográfico feito na área pelo Eng. Agr. André Motta Waetge.  

Ambientes: F= Floresta de Restinga; H= mangue, rio ou área recobertas por caixeta;  

Categoria de ameaça segue SÂO PAULO, 2010 (Decreto no. 56031/2010): CR= criticamente em perigo 
(IUCN); VU= “Vulnerável (IUCN)”; NT= “Quase Ameaçada (IUCN)”;  

Endemismo = Endêmico do bioma Mata Atlântica. 

 

Torna-se importante ressaltar a complementaridade dos métodos 

utilizados neste estudo, que possibilitaram o registro de diferentes espécies por 

método (Figura 0.115), maximizando o registro de espécies, característica 

fundamental em inventários desta natureza.   

 

Tabela 11. Número de registros obtidos de espécies por método. 

ESPÉCIE  

Registros 

Armadilha 

Fotográfica  

Transecção 

Linear  

Análise rastros 

e pegadas  

Dados 

secundários  

Didelphis aurita  13  **  01  ** 

Dasypus novemcinctus  **  **  03  ** 

Bradypus variegatus  **  **  **  01 

Cebus nigritus  **  01  **  ** 
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Cerdocyon thous  01  **  **  ** 

Lontra longicaudis  **  **  **  01 

Nasua nasua  **  01  **  ** 

Procyon cancrivorus  **  **  01  ** 

Tapirus terrestris  **  **  02  ** 

Guerlinguetus ingrami  **  01  **  ** 

Hydrochoerus 

hydrochaeris  
**  **  01  ** 

Cuniculus paca  **  **  01  ** 

Dasyprocta aguti  **  **  02  ** 

ESFORÇO AMOSTRAL  
12 

câmeras/dia  
12 Km  ***  *** 

 

O Didelphis aurita “gambá-de-orelhas-pretas” possui hábitos noturnos e 

solitários, sua alimentação pode ser constituída de uma grande variedade de 

itens como, insetos, pequenos vertebrados, vermes, frutos, ovos e até mesmo 

restos alimentares de humanos (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).     

 O gambá-de-orelhas-pretas foi registrado em área recoberta por Floresta 

de Restinga, por dois métodos: armadilha fotográfica (Figura 0.113) e por análise 

de pegadas em estrada de terra (Figura 0.117).  
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Figura 88 Didelphis aurita “gambá-de-orelhas-pretas”, registrado na Floresta de Restinga por 
armadilha fotográfica 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

Figura 89 Pegadas de Didelphis aurita “gambá-de-orelhas-pretas” em estrada de terra na 
Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

Dasypus novemcinctus “tatu-galinha”, apresenta comportamento 

solitário, principalmente noturno, crepuscular e fossorial; habita o cerrado, 
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campos, capoeiras, matas semidecíduas, mata galeria e Floresta de Restinga 

(LIMA BORGES & TOMÁS, 2004). Sua alimentação é constituída de 

invertebrados, mas pode consumir vertebrados pequenos carniça e ovos. 

Escava tocas com algumas entradas de aproximadamente 20 cm de diâmetro 

(EMMONS, 1990) e com seis metros aproximadamente de comprimento 

(PARERA, 2002).  

Os registros de tatu-galinha na área de estudo foram obtidos pelo método 

de análise de rastros em área com Floresta de Restinga. 

 

Figura 90 Rastro de Dasypus novemcinctus em estrada de terra. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

Bradypus variegatus “preguiça-comum” vive em árvores, mas desce ao 

solo para defecar, urinar ou para mudar de árvore em busca de alimento. Habita 

florestas primárias ou secundárias maduras (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006) 

e alimenta-se de folhas, ramos e brotos, frequentemente de plantas das famílias 

Moraceae (CHIARELLO, 2008) Cecropiaceae e Clethraceae (URBANI & 

BOSQUE, 2007).  

O uso de áreas amplas (um único animal necessita de dois hectares) torna 

a “preguiça” susceptível às alterações do meio. A acelerada fragmentação das 
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matas a leva a se locomover pelo solo, de uma área para outra, se expondo a 

caça, aos cães ou ao homem (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006). 

 

Figura 91 Bradypus variegatus “preguiça-comum”, registrada na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

  

O Cebus nigritus “macaco-prego” apresenta comportamento arborícola 

(LIMA BORGES & TOMÁS, 2004) e forma grupos de até 30 indivíduos; podem 

utilizar diferentes estratos da floresta semi-decídua ou floresta chuvosa 

(AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).  

A dieta deste primata é composta principalmente por frutos e insetos, mas 

que de forma eventual inclui sementes, flores, brotos e pequenos vertebrados. A 

área de vida é normalmente grande (150 a 293 ha), mas podem sobreviver em 

áreas pequenas (12 a 80 ha) dependendo da disponibilidade dos recursos 

alimentares (SILVEIRA et al., 2005).  
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Figura 92 Bradypus variegatus na área de estudo. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

O Cerdocyon thous “cachorro-do-mato”, ocorre desde o Uruguai e norte 

da Argentina até as terras baixas da Bolívia e Venezuela. Ocorre também na 

Colômbia, nas Guianas e no Brasil (CÂMARA & MURTA, 2003). Neste país, é 

encontrado nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos 

Sulinos, utilizando bordas de matas e áreas alteradas e habitadas pelo homem 

(FONSECA et al., 1996). Apresenta hábitos terrestre, noturno e crepuscular 

(CÂMARA & MURTA, 2003).  

O cachorro-do-mato é uma espécie onívora, estão incluídos em sua dieta 

aves, pequenos mamíferos, anfíbios, frutos de época, insetos e crustáceos 

(LIMA BORGES & TOMÁS, 2004). Na área de estudo, foi obtido apenas um 

registro para o cachorro-do-mato (Figura 0.121) através de armadilha fotográfica, 

em área recoberta por Floresta de Restinga.  
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Figura 93 Cerdocyon thous flagrado por armadilha fotográfica na área de estudo. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

A Lontra longicaudis “lontra” distribui-se do México ao Uruguai, de hábito 

diurno e noturno, solitário, é um animal semiaquático que frequenta ambientes 

de água doce e salobra (mangues, baías, lagunas e enseadas). Para se abrigar, 

constrói tocas em margens de rios formando galerias no seu interior (ROCHA et 

al., 2005).  

A lontra se alimenta principalmente de peixes, moluscos e crustáceos, 

além de anuros, aves, pequenos mamíferos e outros invertebrados (ROCHA et 

al., 2005).  A espécie Lontra longicaudis foi registrada na área de estudo por 

meio de dados secundários (Processo 6644/2009).  
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Figura 94 Casal de Lontra longicaudis “lontra”, registrada no Rio Sahy. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

Figura 95 Fezes de Lontra longicaudis “lontra”, registrada na Floresta Paludosa, próximo do Rio 
Preto. 

 

Fonte: Luccas H. G. Rigueiral 

 

O Nasua nasua “quati”, apresenta hábito alimentar onívoro 

(preferencialmente frugívoro) e no Brasil, ocorre na Mata Atlântica, Mata 

Amazônica, cerrado, Campos do Sul e Pantanal. Apresenta hábito escansorial e 

formam bandos de quatro a vinte indivíduos. São diurnos, mas os machos 

adultos (quati-mundel) são solitários e ativos durante a noite (CÂMARA & 

MURTA, 2003).  
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O Procyon cancrivorus “mão-pelada”, apresenta hábitos noturno, 

solitário e escansorial, mas preferencialmente terrestre. Onívoro, alimenta-se de 

ovos, frutos, crustáceos, peixes e outros vertebrados. Habita áreas próximas de 

cursos d’água, sendo que no Brasil, ocorre em todos os biomas (CÂMARA & 

MURTA, 2003). 

 

Figura 96 Pegadas de Procyon cancrivorus “mão-pelada” no manguezal. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

O Tapirus terrestris “anta” distribui-se da Venezuela ao norte da 

Argentina, abrangendo todo o Brasil (LIMA & SEKIAMA, 2005). Sua dieta 

consiste de frutos, folhas, caules, brotos, pequenos ramos, grama, plantas 

aquáticas, cascas de árvores, organismos aquáticos e pastam, inclusive 

monoculturas (LIMA & SEKIAMA, 2005).  

A anta é o maior mamífero terrestre brasileiro, seus predadores são a 

onça e a sucuri; sofre intensa pressão de caça em algumas regiões brasileiras 

(AURICCHIO & AURICCHIO, 2006). Na área de estudo a espécie foi identificada 

através de análise de pegadas (Figura 0.124) em área com Floresta de Restinga.  
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Figura 97 Pegada de Tapirus terrestris registrada na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

O Guerlinguetus ingrami “serelepe” é um roedor ágil, de hábitos diurno, 

solitário e eventualmente vive em par. Apresenta hábito alimentar granívoro, 

consumindo sementes, castanhas e pequenos frutos. É considerado escansorial, 

mas prefere a vida arborícola (CÂMARA & MURTA, 2003).  

No Brasil ocorre em matas ciliares do Cerrado, Mata Atlântica e Mata 

Amazônica (CÂMARA & MURTA, 2003). Na área de estudo ocorreu a 

observação direta da espécie durante a execução de transecto em área com 

Floresta de Restinga. 

Figura 98 Guerlinguetus ingrami “serelepe” registrado na Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 
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Hydrochoerus hydrochaeris “capivara”, é o maior roedor do mundo, vive 

em toda a América do Sul, em grupos de doze ou mais indivíduos, com 

predomínio de fêmeas. Utilizam áreas inundadas, sua alimentação é constituída 

por capim e outros vegetais (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).  

Podem utilizar os mais variados hábitats, como matas ciliares, campos, 

savanas inundáveis e florestas com corpos d’água próximos. Além destes 

hábitats, podem ser encontradas em áreas degradadas, indicando fácil 

adaptação às mudanças do meio. Seus principais predadores são a onça-

pintada e a suçuarana, mas ainda são caçadas para a alimentação humana em 

algumas regiões (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).  

Figura 99 Hydrochoerus hydrochaeris “capivara” registrada na Mata Ciliar do Rio Sahy. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 

Cuniculus paca ou “paca”, habita tocas ou buracos próximos a cursos 

d’água com vegetação desenvolvida (matas, cerrado e capoeiras). Sua dieta 

consiste em tubérculos, brotos e frutos caídos.  

Esta espécie é endêmica do continente americano e ocorre desde o 

México até o Paraguai, Guianas e sul do Brasil (CÂMARA & MURTA, 2003). A 

destruição do hábitat e a caça, acarretaram o desaparecimento da espécie em 

algumas regiões (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).  

Dasyprocta aguti ou “cutia” é um roedor que com o hábito de cavar 

galerias nas margens dos rios, solo e sob raízes de árvores. Sua alimentação é 
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constituída por frutos e sementes, que normalmente são enterrados, para 

posterior consumo sendo considerada importante dispersora de sementes, pois 

muitas vezes os frutos enterrados são esquecidos, que acabam por germinar. 

As principais ameaças a Dasyprocta aguti são a caça e a fragmentação do 

hábitat (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006).  

 

Figura 100 Pegadas de Dasyprocta aguti “cutia” em área de Floresta de Restinga. 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

  

Coendou prehensilis “ouriço-caxeiro” tem hábitos arborícolas, 

segurando-se com sua cauda preênsil, e transita com frequência pelas bordas 

das matas de galeria, São animais noturnos e crepusculares. À noite, saem para 

procurar alimento, principalmente frutos, com diversas adaptações fisiológicas e 

metabólicas para a herbivoria. Vivem solitários ou em pares, produzindo um 

único filhote por ninhada (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006). 
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Figura 101 Coendou prehensilis “ouriço-caxeiro” predado por carnívoro de grande porte, 
registrado na Floresta de Restinga 

 

Fonte: Andre M. Waetge 

 O Leopardus pardalis “Jaguatirica” ocorre em ampla variedade de 

habitats ao longo das florestas tropicais e subtropicais do Peru e Brasil até ao 

sul do Texas, em áreas periodicamente alagadas do Pantanal e também ocorre 

em áreas de mangues no litoral. Sendo muito dependente da existência de 

vegetação densa ou cobertura florestal e sua ocorrência é muito mais 

descontínua e restrita do que sugere sua ampla distribuição geográfica. 

 Costuma caçar à noite formando emboscadas, caminhando lentamente 

em meio à vegetação, sentando-se e esperando a presa. A dieta da jaguatirica 

é majoritariamente composta por roedores com menos de 600 g, ou até roedores 

maiores, como Cuniculus paca “paca” e Dasyprocta sp “cutia”. 
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Figura 102 Leopardus pardalis “Jaguatirica” atropelada, registrada na Rodovia Rio-Santos (BR-
101), entre a Floresta de Restinga e Floresta Paludosa. 

 

Fonte: Lucas H. Gonçalvez 

 

Ocorrem no Parque Estadual da Serra do Mar, diversas espécies de 

mamíferos que não foram inventariadas na área de estudo (principalmente 

felinos e primatas). Este fato pode estar relacionado à natureza deste 

levantamento (levantamento ecológico rápido) ou que o Parque Estadual da 

Serra do Mar é bem maior que a área de estudo.  

 Para que aumente a possibilidade de inventariar espécies que 

apresentam hábitos noturnos e de difícil detecção, sugere-se um monitoramento 

mais longo e em diferentes períodos sazonais.    

 

4.3.4.4. Espécies ameaçadas de extinção 

De acordo com o Decreto n° 56.031 de 20 de julho de 2010, uma espécie 

de mamífero presente na área de estudo encontra-se ameaçada de extinção 

(Anexo I): categoria VU – Tapirus terrestris; quatro espécies fazem parte da 

listagem de “Quase Ameaçada (IUCN)” (Anexo III), categoria NT: Cebus nigritus, 

Lontra longicaudis, Cuniculus paca e Dasyprocta aguti.   
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              O artigo 3° do Decreto n° 56.031/10, declara:  

Artigo 3° - Para os efeitos deste decreto considera-se:  
III – Criticamente em perigo (CR): espécies que apresentam um risco 
extremamente alto de extinção na natureza em futuro muito próximo, sendo 
que esta situação é decorrente de profundas alterações ambientais ou de alta 
redução populacional ou, ainda, de intensa diminuição da área de distribuição 
do táxon em questão (Anexo I);  
V – Vulnerável (VU): espécies que apresentam um alto risco de extinção a 
médio prazo, sendo que esta situação é decorrente de alterações ambientais 
preocupantes ou redução populacional ou ainda da área de distribuição do 
“táxon” em questão (Anexo I);  
IX – Quase Ameaçada (NT); um táxon está quase ameaçado quando sua 
avaliação quanto aos critérios IUCN não o qualifica para as categorias de 
ameaça acima citadas, mas mostra que ele está em vias de integrá-las em 
futuro próximo (Anexo III).  

As principais ameaçadas as espécies Tapirus terrestris “anta”, Cebus 

nigritus “macaco-prego”, Lontra longicaudis “lontra”, Cuniculus paca, “paca” e 

Dasyprocta aguti “cutia” estão relacionadas à destruição e ou fragmentação de 

habitat e a consequente redução de fontes de alimentos e abrigo, além de caça 

não autorizada.  

 

4.3.4.5. Conclusões 

A preservação da Mata Atlântica é considerada de importância mundial 

em virtude da grande biodiversidade que o bioma abriga. Este é um dos fatores 

que justifica a criação de uma Unidade de Conservação na área de estudo, 

abrigando uma considerável parcela de remanescentes da Mata Atlântica na 

Planície Costeira. 

A área da APA Baleia-Sahy demonstrou estar inserida em um mosaico de 

fitofisionomias de Restinga, na Planície Costeira, abrangindo também a Floresta 

Ombrófila Densa, nas baixas encostas da Serra do Mar, com isso, a Uniidade de 

Conservação demonstrou possuir 7 ecossistemas diferentes, sendo apenas 6 de 

origem natural e apenas 1 de origem antrópica. 

A Unidade de Conservação protege uma área natural de 1.003.447,88 m², 

desde as margens do Rio Sahy em contato com o Oceano Atlântico, começando 
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pelo Manguezal, atravessando a plataforma continental pelo Escrube, Floresta 

Paludosa, Brejo de Restinga, Floresta de Restinga e Floresta Ombrófila Densa. 

A única área antrópica presenta na APA Baleia-Sahy se trata do “Campo 

Antrópico”, que abrange a faixa das linhas de alta tensão da EDP Bandeirante, 

a faixa de oleodutos da Transpetro, sendo inevitável a presença dessas áreas 

por serem de interesse público.   

Os dados da fauna contabilizam um total de 85 espécies de aves, das 

quais 14 são endêmicas da Mata Atlântica, 7 espécies apresentam algum grau 

de ameaça conforme o Decreto 56031/2010 e 2 são exóticas. A riqueza de 

mamíferos registrada foi de 12 espécies, das quais 5 espécies apresentam 

algum grau de ameaça, conforme o Decreto 56031/2010.  

Os dados de flora apontaram um total de 202 espécies, com 84 espécies 

prioritárias para a conservação, representando cerca de 40% das espécies, 

sendo 2 espécies “Quase Ameaçadas (IUCN)”, 4 espécies “Em Perigo (IUCN)”, 

1 espécie “Vulnerável (IUCN)”, 2 endêmicas do Estado de São Paulo, 9 

endêmicas da Restinga, 52 endêmicas do Mata Atlântica, 11 endêmicas do Brasil 

e 3 espécies exóticas. 

As fitofisionomias de Restinga na Planívie Costeira, demonstraram ser os 

habitats da grande diversidade de animais aquáticos e semiaquáticos, pois são 

ambientes com água em abundância e grande disponibilidade de alimento, 

sendo ecossistemas essenciais na manutenção das populações dessas 

espécies. 

As espécies exóticas Passer domesticus “pardal” e o Estrida astrild “bico-

de-lacre” não oferecem perigo à conservação das espécies nativas que ocorrem 

em áreas florestais pois estas espécies exóticas ocorrem em áreas abertas 

próximas a aglomerados urbanos. As ocorrências de mamíferos exóticos foram 

de cães domésticos, que ocasionalmente adentram na Unidade de Conservação 

por meio de trilhas e acessos. 
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A existência de uma Unidade de Conservação na área é uma forma de 

garantir maior conectividade entre os remanescentes de Mata Atlântica, 

permitindo o fluxo gênico entre a Serra do Mar e a Planície Costeira. Garantindo 

também o monitoramento da área, em busca de coibir atividades que causem 

interferências ao meio ambiente. 

 

 
4.4.CARACTERIZAÇÃO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

 4.4.1. Apresentação 

O Litoral Norte situa-se na porção sudeste do Estado de São Paulo e 

abrange os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, 

com cerca de 1.987 km² de extensão territorial, em áreas continentais e 

insulares, constituídas pela Ilha de São Sebastião e por outras 61 ilhas, ilhotas 

e lajes (CBH, 2015). As principais ligações entre o planalto e o litoral são 

estabelecidas pelas rodovias dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125), 

que interligam os municípios de São José dos Campos e Caraguatatuba, e 

Taubaté e Ubatuba, respectivamente. Já na planície costeira, a Rodovia Rio-

Santos (BR-101) corre paralelamente à orla oceânica e interliga os municípios 

do Litoral Norte ao Estado do Rio de Janeiro e aos municípios da Baixada 

Santista.  

O Litoral Norte de São Paulo é considerado um dos trechos mais 

privilegiados da costa brasileira, seja pela presença de importante remanescente 

de Mata Atlântica, seja por representar a costa mais recortada do Estado. É 

também considerado como uma região de alta sensibilidade ambiental, contendo 

a presença de vários ecossistemas: praias, costões rochosos, estuários, lagoas 

costeiras, manguezais e restingas. O recurso paisagístico principal da região do 

Litoral Norte é, além da costa litorânea, a Serra do Mar e a Mata Atlântica.  
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A presença desse capital natural faz com que as atividades voltadas para 

o turismo e lazer sejam muito expressivas, sendo a região considerada um dos 

melhores locais para a pesca, esportes náuticos e o ecoturismo que vem se 

desenvolvendo em anos recentes na região. Como decorrência da importância 

do turismo na região do Litoral Norte e do desenvolvimento das atividades de 

logística para os setores de combustíveis, petroquímico e de transportes (que, 

além da geração de empregos diretos, impulsionou o estabelecimento de 

atividades comerciais e de serviços que apresentam participação relevante na 

economia regional) o setor terciário (comércio e serviços) assume grande 

relevância nas economias municipais. 

Entretanto a região apresenta outros fortes indutores de desenvolvimento, 

sendo o principal deles a proximidade com a Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e aos municípios do Vale do Paraíba, dois dos principais centros 

demográficos e de desenvolvimento industrial do Brasil. Esta condição 

geográfica, agregada às facilidades de acesso promovidas por um amplo 

complexo de rodovias, facilitou e induziu distribuição de capitais e investimentos 

por uma ampla região que apresenta entre si fortes vínculos econômicos e 

sociais. Esta relação é manifesta e devidamente reconhecida pela divisão 

político administrativa do Estado de São Paulo que incluiu, como integrante da 

Região Administrativa (RA) de São José dos Campos, a Região de Governo 

(RG) de Caraguatatuba que congrega os quatro municípios do Litoral Norte 

(Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

De forma atrelada às características do meio físico, o Litoral Norte do 

Estado de São Paulo sempre recepcionou investimentos diversos, públicos e 

privados, em infraestrutura portuária, de logística e de transportes. O território 

tem experimentado grandes transformações, com intensos processos de 

urbanização e industrialização, com fortes impactos socioambientais em toda a 

região. Na última década, um novo processo de transformação vem sendo 

impulsionado por vultuosos investimentos econômicos em curso na região, como 

a exploração do Pré-sal e a ampliação e construção de rodovias e da área 
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portuária em São Sebastião. Tais mudanças reforçam a necessidade de se 

entender o passado, pensar e planejar o futuro, avaliar os impactos 

socioambientais dos grandes empreendimentos em curso na região, procurar 

formas de impulsionar o desenvolvimento sustentável local e regional e também 

de conter ou mitigar efeitos negativos.  

Segundo o Resumo Executivo Litoral Sustentável (2013), o primeiro 

grande empreendimento em São Sebastião foi a construção do Porto e do 

Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR), na primeira metade do século 

XX, cujas obras tiveram o objetivo de apoiar o Porto de Santos, já saturado à 

ocasião. Desde então, ambos movimentam produtos associados à atividade 

industrial do Vale do Paraíba e região, incluindo cargas de granéis sólidos, 

líquidos e contêineres, além de petróleo e derivados.  

Destaca-se, que durante a década de 1950 do século passado, o 

município de São Sebastião foi tomado por um momento de inflexão em seu 

processo de urbanização. A sua expansão urbana ganhou impulso a partir de 

1955 com a instalação de infraestruturas portuárias nas proximidades do núcleo 

central. A construção do Terminal Almirante Barroso (TEBAR) ocorrido ao longo 

da década de 1960 atraiu um número significativo de migrantes, muitos dos quais 

foram viver em áreas precárias e irregulares dando origem a novas frentes de 

urbanização e articulando-se a expansão dos bairros centrais e da Costa Norte 

deste município. O TEBAR se insere no sistema petrolífero do Estado de São 

Paulo e funciona em conjunto com as refinarias localizadas em Cubatão, Mauá 

e Paulínia, servindo como ponto de armazenamento e distribuição de petróleo e 

derivados. 

Posteriormente, na esteira do processo de industrialização paulista, 

seguiram-se investimentos na infraestrutura rodoviária que conecta o litoral ao 

planalto e os diversos núcleos urbanos litorâneos. Assim, a ocupação urbana do 

Litoral Norte começa a ganhar ritmo mais acelerado na década de 1970, com o 

aumento do “veranismo” impulsionado pela continuação da Rodovia Rio-Santos 

(BR-101), em 1975, em direção ao território do Estado de São Paulo, onde passa 
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a ser uma via estadual que se prolonga até a Baixada Santista (SP-055). No fim 

da década de 1970 o retrato da ocupação urbana do Litoral Norte ainda mostrava 

uma região pouco ocupada, com predomínio de áreas urbanizadas junto à orla 

marítima, apenas nas áreas centrais dos municípios.  

O asfaltamento da atual Rodovia Manuel Hypolito Rego (SP-055), 

ocorrido na década de 1980, melhorou as condições de acesso a várias praias 

do Litoral Norte e possibilitou a implantação de diferentes tipos de loteamentos 

e condomínios fechados, ocupados predominantemente por moradias de uso 

ocasional (veraneio). 

Construídas para escoar a produção e suprir de matéria-prima os centros 

industriais, as rodovias permitiram que o Litoral Norte ganhasse uma 

comunicação direta e fácil com a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do 

Paraíba e a Baixada Santista. O incremento da rede rodoviária, especialmente 

da Rodovia Rio-Santos (BR-101), somado ao enorme potencial paisagístico e 

ambiental associado às praias e à Mata Atlântica, intensificou o processo de 

ocupação e o crescimento demográfico na região.  

Os dados populacionais ilustram essa dinâmica. A população do Litoral 

Norte, que era de 24.686 habitantes nos anos cinquenta, saltou para mais de 

300 mil habitantes em 2015. Esse número, embora expressivo, não considera a 

população flutuante, que aumenta em cinco vezes a população da região em 

épocas de temporada e nos finais de semana prolongados (São Paulo, SMA, 

CPLEA, 2005).  

As taxas Geométricas de Crescimento Populacional Anual (TGCAs) entre 

as décadas de 1990 e 2010 também atestam a intensidade da dinâmica de 

incremento populacional no Litoral Norte, no quadro 01 abaixo: enquanto o 

Estado cresceu às taxas de 1,82%, 1,09% e 0,87% ao ano nestas décadas, o 

Litoral Norte apresentou as taxas de 4,77%, 2,29% e 1,58% ao ano no mesmo 

período. Embora tenha sido observada uma tendência de desaceleração no 

ritmo de crescimento nos últimos anos, é importante frisar que todos os 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 208 

 
 

municípios do Litoral Norte mantiveram taxas superiores às do Estado ao longo 

do período analisado.  

 

 

Tabela 12. População residente e Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA). 

 

Fonte: Censo IBGE (1991, 2000 e 2010); SEADE (2016). Org.: CPLA, 2016. 

 

O crescimento demográfico, que se intensificou com as novas 

oportunidades de trabalho e equipamentos urbanos que a região passou a 

oferecer, refletiu diretamente na expansão da mancha urbana. Após a década 

de 1990, uma vez esgotados os exíguos terrenos de planícies, a ocupação 

urbana se intensificou em direção ao interior, avançando significativamente nas 

encostas da Serra do Mar, intensificado a periurbanização.  

Nesse momento a urbanização reforça-se em praticamente toda orla 

marítima dos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Além de 

criar oportunidades para a implantação de empreendimentos imobiliários de 

médio e alto padrão com “segundas residências”, a SP-055 foi um importante 

elemento estruturador da configuração territorial interna dos municípios. Em 

vários lugares, a construção daqueles empreendimentos induziu a formação de 

assentamentos precários com as moradias de trabalhadores de baixa renda 

atraídos pelas oportunidades de emprego e renda geradas nos canteiros de 

obras. De modo geral, esses assentamentos precários foram construídos em 
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locais mais distantes das orlas marítimas, nas partes interioranas dos territórios 

municipais. O eixo rodoviário da SP-055 funciona como barreira física entre as 

áreas de veraneio e as moradias periurbanas da população carente.  

Tanto a dinâmica de crescimento demográfico quanto a própria expansão 

da mancha urbana têm relação direta com a implementação e o desenvolvimento 

das atividades de turismo de segunda residência e o turismo propriamente dito, 

sobretudo a partir dos investimentos realizados na infraestrutura viária e no setor 

de transportes. A partir de então, iniciou-se um processo intenso de 

parcelamento do solo para a edificação de casas de veraneio, empreendimentos 

e estruturas hoteleiras, de parques balneários ou de condomínios. Essas 

“categorias” de turismo tornaram-se as principais atividades econômica do Litoral 

Norte, com fortes reflexos sobre as atividades de serviços e a indústria da 

construção civil, ampliando as oportunidades de renda e trabalho e elevando a 

arrecadação municipal.   

A essa atividade econômica se somam outras, como as atividades 

náuticas, a pesca, a aquicultura e a maricultura, a qual é grandemente favorecida 

pela costa recortada e pela proximidade com os principais centros consumidores 

do país. A agricultura extensiva e em larga escala não são atividades 

econômicas de relevância no Litoral Norte, até mesmo em função das condições 

geomorfológicas que caracterizam a região. Em relação à produção de pequeno 

porte, entretanto, se destaca à produção de banana, mandioca e cana e, mais 

recentemente, de gengibre, palmito, viveiros de reflorestamento ou o cultivo de 

plantas ornamentais, dentre outros, realizados sob o regime da agricultura 

familiar.  

Todas essas linhas produtivas confluíam em estável sinergia econômica 

até que, há aproximadamente uma década, teve início uma grande 

transformação na região com a confirmação de reservas de petróleo na Camada 

Pré-Sal em território nacional, em uma extensão de 150 mil km² que se estende 

do Estado do Espírito Santo a Santa Catarina, gerou uma nova expectativa de 

investimentos públicos e privados voltados à cadeia de exploração, produção e 
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transporte do petróleo e gás no litoral paulista, em especial nos municípios que 

apresentam uma infraestrutura portuária e de instalação industrial.  

Dentre os investimentos já implementados, deve-se mencionar a Unidade 

de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA), da Petrobrás, responsável 

pelo processamento do gás natural extraído do Campo de Mexilhão e 

adjacências, bem como o Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté (GASTAU), que liga 

Caraguatatuba a Taubaté e realiza o escoamento deste gás para o planalto, 

entre outros grandes empreendimentos associados à cadeia produtiva de 

combustíveis (óleo e gás).  

Adicionalmente, também devem ser destacadas as obras de duplicação 

da Rodovia dos Tamoios nos trechos serra e planalto (esta última concluída em 

2014), bem como a abertura de vias dos chamados Contornos Norte e Sul (em 

construção). Estas vias, que têm o principal objetivo de desafogar o tráfego de 

caminhões de áreas urbanas e facilitar o acesso ao Porto de São Sebastião, 

devem estabelecer a ligação entre a Rodovia dos Tamoios e os núcleos urbanos 

de Caraguatatuba e de São Sebastião, respectivamente.  

Além destes, deve ser mencionado o projeto de expansão do Porto de 

São Sebastião, tanto para atender às atividades já existentes, quanto para dar 

suporte às atividades de exploração, produção e transporte de petróleo e gás. O 

licenciamento deste projeto, contudo, encontra-se suspenso em decorrência de 

liminar concedida em Ação Civil Pública.  

A expectativa de implementação das novas configurações produtivas 

associadas à descoberta e à exploração da Camada Pré-Sal já vem gerando 

impactos significativos na dinâmica populacional e urbana do Litoral Norte, e 

soma às questões já existentes, mais um desafio a ser enfrentado na região. 

Nesse contexto, é de suma importância que as políticas públicas sejam 

adequadas à nova realidade, buscando soluções específicas e apropriadas às 

dinâmicas socioeconômicas, ambientais e territoriais que caracterizam a região.  
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Se por um lado, os investimentos públicos e privados realizados na 

infraestrutura e logística das cadeias produtivas descritas acima contribuíram 

para o desenvolvimento econômico da região por meio da ampliação de ofertas 

de renda e trabalho e da elevação da arrecadação municipal, conforme 

mencionado, por outro, têm redundado em alguns dos principais problemas 

ambientais e socioeconômicos que a região enfrenta.  

Dentre esses problemas socioambientais, destaca se o da expansão 

urbana desenfreada e a perda de qualidade de vida na região. Embora o avanço 

da mancha urbana tenha ocupado prioritariamente as planícies litorâneas, 

passou a atingir as vertentes da Serra do Mar, entre outras áreas protegidas, a 

partir do esgotamento das áreas mais apropriadas ao assentamento urbano, 

como mencionado. Tais áreas, muitas vezes protegidas por instrumentos legais 

restritivos, apresentam um alto grau de fragilidade socioambiental. De acordo 

Tominaga (2009) e Amaral e Gutjahr (2012), os desastres naturais mais 

importantes no Litoral Norte do Estado de São Paulo são associados às 

inundações e enchentes nas áreas mais baixas, e aos escorregamentos de 

encostas nas áreas de alta declividade, áreas prioritariamente ocupadas no 

mencionado processo de expansão urbana.  

A expansão da mancha urbana em áreas pouco favoráveis ao 

assentamento frequentemente ocorre a partir da proliferação de habitações 

precárias e desprovidas de infraestrutura de saneamento básico, que inclui o 

abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, coleta e destinação de 

resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Os dados relativos à cobertura 

do sistema de saneamento básico, por exemplo, evidenciam que as situações 

de maior precariedade se localizam nas áreas mais distantes da orla, onde se 

situam os assentamentos informais e os moradores de renda mais baixa. 

Assim, o espraiamento de assentamentos precários nas áreas distantes 

da orla tem pelo menos três consequências: pressiona áreas legalmente 

protegidas e de grande fragilidade ambiental; expõe a população moradora a 

situações de risco pela ocupação de áreas naturalmente suscetíveis a 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 212 

 
 

escorregamentos; a criação de zonas periurbanas expõe a população a 

zoonoses como leishmaniose, hantavirose e raiva e degrada a qualidade de vida 

e os recursos naturais, sobretudo dos recursos hídricos, pelo lançamento de 

esgoto in natura nos corpos d’água ou pela contaminação do solo.  

Figura 103 Assentamentos precários no L.N.de SP. 

 

Fonte: Polis,2016. 

 

4.4 1.1. Assentamentos Precários 

De acordo com o relatório parcial do Programa de Impactos Cumulativos 

do processo de licenciamento do Pre Sal – Petrobrás 2017, todos os municípios 

do litoral norte paulista possuem assentamentos precários ocupados por 

moradias da população em estado de fragilidade econômica. Essas 

precariedades caracterizam-se por irregularidade fundiária, existência de 

situações de risco geológico e por provisão inadequada e insuficiente de 

serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas de saneamento básico, saúde, 

educação, entre outros. 

Uma parte significativa destes assentamentos está implantada sobre 

áreas de encosta com altas declividades na Zona de Amortecimento do Parque 

Estadual da Serra do Mar e no interior dessa Unidade de Conservação. É 

importante afirmar que os padrões de distribuição espacial destes 
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assentamentos precários induzem a expansão urbana e contribuem para a 

fragmentação das áreas urbanas. Essa fragmentação possui alguns efeitos 

negativos que afetam diretamente as condições de vida das populações como a 

descontinuidades na instalação dos sistemas de infraestrutura de saneamento 

básico, desarticula bairros urbanos, aumenta as distâncias entre eles e dificulta 

a mobilidade da população. É importante destacar que a questão do 

aprimoramento dos instrumentos da política de habitação e regularização 

fundiária de interesse social, voltada para a população de baixa renda, deve ser 

enfrentada tanto no âmbito estadual (regional) como no Municipal.  

No total da região Litoral Norte, o número de domicílios em assentamentos 

precários aumentou de cerca de dois milhares, no ano de 2000, para mais de 22 

milhares, em 2010. Registrou-se um aumento, nessa década, de 882% no 

número total de domicílios em assentamentos urbanos precários. (Relatório 

Parcial do Programa de Impactos Cumulativos do processo de licenciamento do 

Pre Sal – Petrobrás 2017). 

 

 

. 

Ano       Caraguatatuba      Ilhabela     São Sebastião     Ubatuba        R. Litoral Norte 

 

2000           280                      103               1 080                    794                  2 257 

 

2010          6 806                   1 847            7 419                   6 113                 22 185 

Fonte: CEM/ CEBRAP (2013) com cálculos próprios. 

  

No que diz respeito ao número de pessoas residentes em assentamentos 

precários, a sua evolução ocorreu igualmente de forma exponencial de 2000 

para 2010 (765%). Em 2010, estimava-se que 74 mil pessoas residissem em 

aglomerados precários nos municípios em análise. A situação era especialmente 

crítica em São Sebastião. Tanto em 2000, quanto em 2010, este sempre foi o 

 

 
Tabela 13. Número de domicílios em assentamentos precários em áreas urbanas nos municípios do 

Litoral Norte. 
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município onde se registrou maior número de domicílios em assentamentos 

precários e maior número de pessoas residentes em assentamentos precários. 

 

 

 

Ano    Caraguatatuba   Ilhabela   São Sebastião   Ubatuba     R. Litoral Norte 

 

2000          1 113             405             3947                   3087                   8 552 

 

2010          22 494           5 988          24 700                20 818               74 000 

Fonte: CEM/ CEBRAP (2013) com cálculos próprios. 

 

O aumento do número de domicílios em assentamentos precários tem 

origem no processo de valorização dos terrenos junto à costa devido às 

atividades turísticas, fazendo com que a população de menores rendimentos e 

que trabalha em empreendimentos residenciais junto à orla costeira, fixe a sua 

residência em áreas próximas, mas impróprias para o mercado imobiliário. Este 

processo socioeconômico obrigou ao desenvolvimento de vários projetos para 

melhorar as condições de habitabilidade das populações em risco, 

desenvolvidos pelo Governo Federal e Estadual e pelas Prefeituras Municipais. 

 

4.4.1.2. Habitação 

Tendo em vista o crítico cenário descrito anteriormente e de acordo com 

o Resumo Executivo de São Sebastião – Litoral Sustentável (2013), a questão 

habitacional é um dos temas centrais e deve ser pensada em articulação com as 

demais políticas urbanas. É fundamental dar atenção especial à questão do 

acesso à terra urbanizada e à dinâmica urbana como um eixo estratégico para a 

implementação de uma política habitacional que atenda a todas as classes 

sociais. Além de não ser possível produzir moradias sem uma base fundiária, o 

uso residencial ocupa a maior parte das cidades, com fortes relações com as 

 

 

Tabela 14. Número de pessoas em assentamentos precários em áreas urbanas nos 
municípios do Litoral Norte. 
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políticas de ordenamento territorial, mobilidade e saneamento. A precariedade 

habitacional é um ponto crítico na realidade urbana do litoral norte paulista como 

um todo. Todos os municípios apresentam déficits qualitativos e quantitativos. O 

déficit habitacional quantitativo corresponde às necessidades de novas moradias 

e o déficit habitacional qualitativo corresponde às necessidades de melhorar as 

moradias existentes, do ponto de vista urbanístico e construtivo, sem precisar 

substituí-las. Na maioria desses municípios, esses déficits representam altos 

percentuais em relação ao total de domicílios existentes.  

Além do déficit habitacional quantitativo, os Planos Locais de Habitação 

de Interesse Social - PLHIS trazem os cálculos do déficit habitacional qualitativo 

referentes às necessidades de melhorias em relação às inadequações 

habitacionais. Tais necessidades não demandam a substituição dos domicílios 

existentes, apenas medidas de melhorias urbanísticas e construtivas que 

resolvam estas inadequações. Assim como no cálculo do déficit habitacional 

quantitativo, os PLHIS municipais também apresentam diferenças nos cálculos 

dos déficits habitacionais qualitativos. Em alguns PLHIS, as metodologias 

utilizadas diferenciam inadequações habitacionais dentro e fora dos 

assentamentos precários, em outros os dados sobre essas inadequações não 

fazem essa diferenciação. As dimensões relativas às inadequações 

habitacionais identificadas também são diversas. Entre os aspectos 

considerados, pode-se destacar: a densidade habitacional interna; a carência de 

infraestrutura urbana; a inadequação fundiária; a inexistência de banheiros 

internos; os assentamentos precários que demandam urbanização simples e 

complexa, entre outras.  

 

4.4.1.3. Saneamento Ambiental 

Ainda de acordo com o supracitado resumo executivo, o tema 

saneamento assume uma dimensão mais ampla na atualidade, abrangendo a 

dimensão ambiental. Considera-se saneamento ambiental o conjunto de ações 
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socioeconômicas que têm por objetivo alcançar a salubridade ambiental por 

meio de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 

promoção da disciplina sanitária de uso do solo, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas com a finalidade de 

proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural.  

Em relação ao saneamento básico, apesar das descontinuidades e 

fragmentação dos sistemas de abastecimento de água nas áreas urbanas dos 

municípios há uma cobertura ampla que tende à universalização na oferta 

desses serviços e infraestrutura no litoral paulista.  

A cobertura das redes de coleta de esgoto ainda é insuficiente e não 

possui a abrangência verificada em relação às redes de abastecimento de água. 

É importante mostrar que o dado levantado pelo IBGE sobre a existência de 

cobertura das redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto não revela 

necessariamente atendimento, pois existem domicílios em áreas cobertas, mas 

sem ligação.  

Outrossim, os percentuais de domicílios verdadeiramente atendidos são 

inferiores aos verificados pelo Censo. A maior parte dos domicílios que não 

contam com esse serviço e infraestrutura de saneamento básico lança seus 

esgotos em fossas sépticas que nem sempre apresentam a manutenção 

adequada. Entretanto, pode-se dizer que em áreas urbanas pouco adensadas 

nos municípios estudados, a utilização de fossas sépticas como solução para a 

destinação de esgotos não é tão prejudicial ao meio ambiente e para a 

balneabilidade. Ademais, há efeitos positivos para as condições de saúde 

coletiva da população. É importante indicar que o aumento na densidade urbana 

e o crescimento das cidades fazem com que o uso das fossas sépticas se torne 

inadequado.  

A provisão desta infraestrutura está localizada com maior intensidade nas 

áreas próximas à orla onde se encontram os domicílios com maiores rendas 
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familiares e de uso ocasional. A concentração de domicílios de uso ocasional 

com cobertura de rede de coleta de esgoto em detrimento dos domicílios com 

população fixa de baixa renda traz uma importante questão para a reflexão. 

Enquanto a infraestrutura instalada fica ociosa em grande parte do ano, a 

população de baixa renda, moradora permanente destes municípios, não tem 

acesso a esta infraestrutura básica para sua vida cotidiana. 

Contudo, mesmo as áreas com predominância de domicílios de uso 

ocasional em alguns municípios ainda apresentam déficits de atendimento de 

infraestrutura, como ocorre, por exemplo, na maior parte da Costa Sul de São 

Sebastião, ou são atendidas por sistemas particulares. Também merece menção 

o fato de que a tarifa social da SABESP é aplicada em função do consumo e não 

da renda familiar, alcançando indevidamente domicílios de uso ocasional. Outros 

aspectos relevantes são o tipo de tratamento, a eficiência das redes e o 

desestímulo à ligação à rede, em função da tarifa. 

 

Tabela 15. Infraestrutura de saneamento básico em 2010. 

Municípios Domicílios com 
abastecimento de água (%)  

Domicílios com 
coleta de esgoto (%)  

Domicílios com 
coleta de lixo  

(%)  

Caraguatatuba  96,34 56,05 99,24 

Ilhabela  80,85 7,32 98,99 

São Sebastião  69,97 52,02 99,60 

Ubatuba  73,32 27,00 99,41 

Litoral Norte  80,29 41,39 98,01 

Fonte: Censo IBGE (2010). Org.: CPLA, 2016. 

 

Outro importante indicador da qualidade do saneamento ambiental, no 

caso de municípios litorâneos, é a qualidade das praias, aferidas pelos índices 

de balneabilidade. Segundo o documento da CETESB (2012), a qualidade das 

águas costeiras brasileiras é bastante influenciada pelas condições de 

saneamento básico existentes nas cidades litorâneas. Muitas das capitais 
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brasileiras estão localizadas à beira-mar e na maioria dos casos não possuem 

infraestrutura de saneamento suficiente para sua população. Dessa forma, o 

aporte de esgotos domésticos para as praias se torna um fato rotineiro. Com o 

intuito de mostrar a tendência da qualidade das praias de modo integrado, 

baseando-se nos resultados do monitoramento semanal, a CETESB 

desenvolveu uma Classificação Anual que expressa a qualidade que a praia 

apresenta com mais constância naquele ano.  

Nesse sentido, é possível perceber que nos locais do litoral norte onde 

existe uma maior concentração de assentamentos precários sem coleta de 

esgoto ou mesmo domicílios sem cobertura desta infraestrutura, os índices de 

balneabilidade são piores. Isso ocorre porque os esgotos não coletados são 

jogados diretamente nos córregos que desaguam no mar, piorando a qualidade 

destas águas. 

 

4.4.1.4. Unidades de Conservação do Litoral Norte 

As Unidades de Conservação (UCs) são ferramentas estratégicas para 

contenção da degradação ambiental, podendo ser caracterizadas como áreas 

delimitadas, cujo objetivo principal é a proteção da biodiversidade, por meio da 

manutenção dos recursos genéticos, hídricos e edáficos, e das paisagens 

naturais, além de promover a restauração de ecossistemas degradados (SNUC, 

2006).  

A Lei Federal nº 9.985/00 que regulamentou o artigo 225, §1º, incisos I, II, 

III, e VII da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Posteriormente, esta Lei foi regulamentada pelos 

Decretos Federais nº 4.340/02 (alterado pelo decreto Federal nº 6.848/09) e 

5.746/06, e alterada pelas Leis 11.132/05, 11.460/07 e 11.516/07. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), elas podem ser classificadas como áreas de proteção integral ou áreas 

de uso sustentável, de acordo com manejo adequado, sendo elas: Unidades de 
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Proteção Integral, subdivididas como Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; Unidades de 

Uso Sustentável, subdivididas como Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista,  Reserva 

de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Nacional. 

No âmbito estadual o Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 

(alterado pelo Decreto 54.079, de 04 de março de 2009), criou o Sistema 

Estadual de Florestas (SIEFLOR), que é composto pelas Unidades de 

Conservação de Proteção Integral, de Uso Sustentável, hortos, viveiros e outras 

áreas naturais protegidas no território do estado de São Paulo. Nesse decreto 

são definidas competências, atribuições e forma de gestão das UCs. A gestão 

dessas UCs será realizada através dos Conselhos Consultivos conforme o 

Decreto Estadual nº 49.672, de 6 de junho de 2005, que dispõe sobre a criação 

dos Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação de Proteção Integral 

do Estado de São Paulo, define sua composição e as diretrizes para seu 

funcionamento. Os gestores deste Sistema são a Fundação Florestal 

(responsável por desenvolver, implementar e gerenciar os programas de gestão 

nas unidades) e o Instituto Florestal (responsável em realizar e monitorar as 

atividades de pesquisa). 

Em nível regional, os municípios vêm desenvolvendo melhor 

entendimento acerca de se criar e gerir UCs municipais dado a importância que 

essas áreas possuem tanto para as bacias hidrográficas, em especial pelos 

mananciais de abastecimento públicos, assim como para os serviços ambientais 

e ecossistêmicos que elas prestam, e que as mesmas são fator de cálculo dos 

repasses dos recursos do ICMS ecológico, e, portanto, contribuem para a 

captação de recursos financeiros dos quatro municípios. Relatório S.O.S. Mata 

Atlântica – (2017) 

De acordo com os dados do Relatório nº 5, do Convênio Petrobras 

Instituto Pólis, o número total é de 11 Unidades de Conservação (UC) no Litoral 
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Norte De São Paulo. Todavia, foi identificada, por meio de levantamento dos atos 

legais de constituição de UC, a ocorrência de 19 unidades de conservação no 

Litoral Norte, conforme o quadro abaixo.            

  

Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, 2011; Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, 2011; Prefeitura Municipal de São Sebastião, 2011. Elaboração 
Instituto Pólis, 2012. 

 

 Tabela 16. Unidades de Conservação do Litoral Norte Paulista. 
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4.4.1.5. Cultura 

Para se poder ampliar e alavancar plenamente as diferentes 

potencialidades econômicas, ambientais e culturais, ainda pouco exploradas no 

território, se torna necessário identificar e valorizar a diversidade cultural da 

região, abrangendo as comunidades tradicionais e o conjunto de manifestações 

culturais mais relevantes, abordando ainda a condição dos equipamentos 

culturais existentes e o desenvolvimento da gestão na área da cultura. De 

maneira geral, a região caracteriza-se por uma grande riqueza cultural, 

representada pela presença de comunidades Indígenas, Quilombolas e 

Caiçaras, além de representações contemporâneas, como as festas de verão, o 

movimento de rua e os pontos de cultura (KERVELA, 2017).  

De acordo com os dados do Relatório nº 5 - Diagnóstico Urbano 

Socioambiental do Convênio Petrobras Instituto Pólis (2012), verifica-se, no 

Litoral Norte, um forte processo de resistência cultural na demarcação de terras 

indígenas e quilombolas. Apesar destes avanços, a cultura não se constitui como 

prioridade na gestão pública e observa-se que as comunidades tradicionais 

estão isoladas do desenvolvimento da região. No geral essas comunidades são 

caracterizadas por uma vida simples, mais integrada na natureza, com poucos 

acúmulos econômicos e sobrevivência ancorada nos conhecimentos ancestrais, 

rituais e forte religiosidade - formando um paradigma identitário muito 

diferenciado da sociedade atual.  

Embora os caiçaras sejam reconhecidos no imaginário urbano, estes 

estão presentes em pequeno número, se considerarmos a presença histórica 

dessa população e suas manifestações tradicionais, como a roça/plantio de 

subsistência e a pesca artesanal. Na atualidade, estes povos encontram-se 

espalhados na malha urbana e são poucas as comunidades que mantiveram as 

tradições e seguem vivendo de maneira comunitária. Tal situação dificulta a 

implementação de políticas públicas voltadas ao apoio de comunidades 

tradicionais. Já as comunidades indígenas estão mais assistidas por políticas 

públicas.  
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A questão indígena foi fortalecida na região desde o reconhecimento de 

suas tradições, línguas e culturas dado pela Constituição de 1988. Desde então, 

a luta dos povos indígenas busca a consolidação de seus territórios, a ocupação 

efetiva e consciente das áreas reservadas e de suas fontes de subsistência. 

Segundo o Resumo Executivo Litoral Sustentável (2013), no Litoral Norte 

existem três aldeias – Ribeirão Silveira, entre Bertioga e São Sebastião e Aldeia 

Renascer e Boa Vista, em Ubatuba – que totalizam aproximadamente 600 

indígenas. Na maioria destas aldeias as terras estão em processo de 

demarcação ou ampliação. 

 

4.4.2. Contexto Socioeconômico de São Sebastião 

 

4.4.2.1. Aspectos Gerais 

Ainda de acordo com o Relatório nº 5 - Diagnóstico Urbano 

Socioambiental do Convênio Petrobras Instituto Pólis (2012), o Município de São 

Sebastião situado no Litoral Norte limita-se a norte com o Município de 

Caraguatatuba, a leste com Oceano Atlântico (Canal de São Sebastião) e 

Ilhabela, a sul com o Oceano Atlântico, a oeste com Bertioga e a noroeste com 

Salesópolis. Encontra-se nas coordenadas 23º 48’ 45” S e 45º 26’ 15” W. O 

município compõe a Região de Governo de Caraguatatuba, que faz parte da 

Região Administrativa de São José dos Campos, e está inserido na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, recém-instituída por meio da 

Lei Estadual Complementar n° 1.166 de 09/01/2012. Essa Região Metropolitana 

está subdividida em cinco Sub-Regiões, sendo que São Sebastião encontra-se 

na Sub-Região Litoral Norte – junto com Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. 

Além dos acessos regionais terrestres, é possível atingir os municípios do Litoral 

Norte a partir do mar, nos pontos onde existem marinas e, principalmente, no 

local onde se encontram as instalações do Porto de São Sebastião. Da capital 

do Estado, São Paulo, até São Sebastião, são aproximadamente 200 km, pelas 
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Rodovias Imigrantes (SP-160) e Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055), ou 

Rodovias Presidente Dutra (BR-116), Tamoios (SP-099) e Dr. Manoel Hyppólito 

Rego (SP-055), ou ainda pelas Rodovias Mogi-Bertioga (SP-098) e Dr. Manoel 

Hyppólito Rego (SP-055), 

De acordo com o IBGE 2010, o município de São Sebastião se divide em 

três distritos: São Francisco da Praia, ao norte, junto à divisa com 

Caraguatatuba; São Sebastião, englobando área da região central até a praia de 

Toque-Toque Pequeno e o distrito de Maresias que segue até o limite com 

Bertioga, sendo o maior em extensão territorial e com o mais intenso crescimento 

populacional na última década. Em 2010, esse distrito passou a concentrar 

42,2% da população residente de São Sebastião, superando o número de 

residentes da região central, no distrito de São Sebastião (Censo Demográfico 

IBGE, 2010).   

Ainda de acordo com o IBGE 2010, o município de São Sebastião está 

inserido em uma região de domínio da Mata Atlântica, sendo mais de 75% de 

sua área recoberta por vegetação natural. É um município bastante extenso, com 

mais de 40 mil hectares, permanecendo a maior parte de seu território ainda não 

ocupado, constituindo importante área de preservação ambiental. Convém 

salientar que São Sebastião apresenta planícies relativamente estreitas, onde se 

intercalam inúmeras praias entre costões rochosos, além de muitos ambientes 

insulares que são de extrema importância para a reprodução de aves marinhas. 

Os atributos anteriormente descritos, somados à existência de uma riquíssima 

biota marinha, justificaram a criação de diversas unidades de conservação em 

seu território, a exemplo da criação da Área de Proteção Ambiental Municipal - 

APA Baleia Sahy, que se  interliga a outras duas UCs , a Área de Proteção 

Ambiental Marinha do Litoral Norte de São Paulo-APAMLN e o Parque Estadual 

da Serra do Mar, onde se encontra o Núcleo São Sebastião,  constituindo 

importante  corredor ecológico e biológico entre as vertentes da Serra do Mar e 

o Oceano Atlântico. 
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O Relatório nº 5 - Diagnóstico Urbano Socioambiental do Convênio 

Petrobras Instituto Pólis (2012) descreve que do ponto de vista econômico, São 

Sebastião se destaca pelo porto de importância nacional junto ao qual se localiza 

o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobras, responsável pela 

movimentação de mais de 60% do petróleo nas Regiões Centro-Oeste e 

Sudeste. Os aspectos econômicos sempre se destacaram na história de São 

Sebastião, sendo elevado à categoria de município com a mesma denominação 

atual, em 16 de março de 1636, como resultado de emancipação político-

administrativa de Santos. Tal emancipação ocorreu devido à importância da 

atividade de engenhos de cana de açúcar, responsável por um maior 

desenvolvimento econômico, ao crescimento da produção agrícola, da pesca e 

da extração, bem como à sua caracterização como núcleo habitacional e político. 

Ainda segundo o referido relatório, a história de São Sebastião, se 

destaca a importância do canal que se abre sob a proteção de Ilhabela, 

constituindo um porto natural, que possibilitou a ocupação da região; e a 

comunicação e o fluxo que se estabeleceu junto às regiões interiores, nos 

períodos colonial e imperial. Até o século XVIII, a atividade de engenho de açúcar 

marca um período de grande dinamismo econômico. No século XIX, com a 

passagem da cana de açúcar para a cultura cafeeira, não se obteve a mesma 

rentabilidade das atividades realizadas no interior, reduzindo o dinamismo da 

economia regional, ainda mais solapado pela inauguração do porto de Santos, 

no final do século XIX. A partir daí, passam a predominar, em São Sebastião, a 

pesca artesanal e a agricultura de subsistência, com pequenas roças de 

mandioca, feijão, milho e banana, características das comunidades caiçaras 

isoladas. 

A partir da década de 1930, segundo o supracitado relatório, a 

implantação da infraestrutura portuária municipal, concluída na década seguinte, 

e do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobras, nos anos 

1960, foi decisiva para a retomada do desenvolvimento econômico local, com a 

constituição de algumas empresas importantes, tanto no ramo dos serviços de 
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logística como de hospedagem e alimentação. A “descoberta” de São Sebastião 

como destino turístico, após a abertura da rodovia Rio-Santos nos anos 1970, 

fomenta sobremaneira as atividades relacionadas a esses serviços e à 

construção civil. 

Na segunda metade do século XX, a urbanização acelerada de São 

Sebastião pode ser dividida em duas fases: a primeira, entre as décadas de 1950 

e 1980, e a segunda, entre a década de 1980 e o momento atual. 

Na primeira fase (1950-1980), a formação de áreas urbanas de São 

Sebastião se deu, principalmente, na porção leste do território municipal 

(conhecida como Costa Norte). A década de 1950 pode ser tomada como um 

ponto de inflexão no processo de urbanização do município, pois a urbanização 

da porção leste de São Sebastião foi impulsionada também pelo asfaltamento 

da estrada que liga São José dos Campos a São Sebastião, via Caraguatatuba. 

Na década de 1960, os armazéns ligados ao Porto de São Sebastião se 

implantaram em direção à Vila Amélia, que acabou sendo contornada pelas 

instalações do parque petroquímico. 

Esses grandes investimentos, que se realizam a partir de meados do 

século XX, atraíram um enorme contingente de pessoas que, ao longo da 

segunda metade do século, provocaram um crescimento espetacular da 

população local. Esse processo foi marcado pela concentração de renda, 

exclusão social, crescimento desordenado de uma cidade dividida em: norte, que 

abriga população migrante e caiçara, nos bairros de Pontal da Cruz e São 

Francisco; centro, um aglomerado urbano mais denso do ponto de vista 

econômico e demográfico; e sul, área de condições díspares, entremeada por 

condomínios e segundas residências, localizados na orla, e de assentamentos 

precários dispersos, geralmente, entre a rodovia SP – 055 e a Serra do Mar.  

Até a década de 1980, a urbanização da Costa Sul de São Sebastião era 

incipiente e aparecia principalmente em Barequeçaba, Guaecá e junto às praias 

de Maresias, Camburi, Baleia e Juquehy. 
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Na segunda fase da urbanização do Município, ao longo da década de 

1980, as áreas urbanas localizadas junto àquelas praias se expandiram e 

avançaram em direção à Serra do Mar, com destaque para Maresias, 

Boiçucanga e Juquehy. Na década de 1990, todos os bairros da Costa Sul 

continuaram a se expandir em ritmos diferentes, sendo que foi nessa década 

que Maresias, Boiçucanga, Camburi, Baleia, Barra do Sahy e Barra do Una 

tiveram grandes acréscimos em suas áreas urbanas. Nos anos entre 2000 e 

2010, o crescimento urbano continua forte em Maresias, Boiçucanga, Camburi e 

Boracéia. Com exceção desse último local, as áreas urbanas junto às demais 

praias da Costa Sul se inserem em planícies estreitas e já atingiram as encostas 

de morros, algumas com grandes declividades. 

O município de São Sebastião apresentou um acelerado crescimento 

populacional entre 1991 e 2000 com uma taxa geométrica de crescimento anual 

(TGCA) de 6,16% a.a., próxima a dos demais municípios do litoral paulista, que 

também registraram altas taxas durante o mesmo período. Na década de 2000 

a 2010, houve uma diminuição na intensidade do crescimento populacional, 

acompanhando a tendência da maior parte dos municípios do litoral paulista.  

Nesse período, São Sebastião saltou de 58.038 habitantes para 73.942, 

com TGCA de 2,48% a.a. e, segundo os dados do SEADE (2017), São Sebastião 

tem 83.314 habitantes, com taxa de Crescimento anual de 1,75 % a.a 

distribuídos em uma área de 402,40 km², com densidade de 207,05 hab./km². A 

população está concentrada em área urbana, com taxa de urbanização de 

98,87%.  

Os quadros abaixo mostram, respectivamente, a densidade demográfica 

na área urbana e a distribuição de domicílios. O índice de mortalidade infantil 

(13,36 / 1.000) e o índice de mortalidade entre 15 e 34 anos (190,39 / 100.000) 

encontram se acima do estadual (10,91 / 1.000 e 104,02 / 100.000, 

respectivamente), com base no SEADE (2017). 
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A densidade demográfica total do município é bastante baixa, de apenas 

1,8 hab/ha. Do ponto de vista da distribuição espacial dessa população 

residente, nota-se forte concentração em áreas urbanizadas junto às orlas 

marítimas, correspondendo a menos de 9% do território municipal e densidade 

média de 119 hab/ha. Os núcleos urbanos consolidados que concentram a 

população residente de São Sebastião são Jaraguá, São Francisco, Centro, 

Barequeçaba, Toque-Toque Pequeno, Boiçucanga, Maresias, Camburi e 

Juquehy. Esses núcleos apresentam densidades que chegam a 750 hab/ha. Os 

setores censitários com alta densidade demográfica, entre 1.000 e 3.500 hab/ha, 

são ocupados por assentamentos precários e ausência de infraestrutura urbana. 

Outros índices também contribuem para a caracterização socioeconômica 

do município de São Sebastião, como o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) nos últimos anos (1991, 2000 e 2010). O IDH foi desenvolvido 

pela ONU - Organização das Nações Unidas - dentro do PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento. Trata-se de uma medida de 

comparação entre Municípios, Estados, Regiões e Países, com objetivo de medir 

o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 

população. Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais 

(expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capita) e varia de 0 (nenhum 

desenvolvimento) a 1 (desenvolvimento total).Assim, reflete a condição 

socioeconômica e a qualidade de vida da população residente no município de 

São Sebastião a partir da variação dos níveis de renda, educação e longevidade, 

que apresentaram uma sistemática tendência de elevação nas últimas décadas, 

variando o IDH-M de 0,520 (médio) no ano de 1991 para 0,772 (médio) no ano 

de 2010, como pode ser observado no quadro a seguir. 
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Tabela 17. Índice de Desenvolvimento Humano - 1991, 2000 e 2010. 

Ano Índice de Desenvolvimento 

Humano 

Estado de São Paulo São Sebastião 

 

1991 

IDH-M 0,578 0,520 

IDH Renda 0,729 0,686 

IDH Longevidade 0,730 0,735 

IDH Educação 0,363 0,279 

 

2000 

IDH-M 0,702 0,663 

IDH Renda 0,756 0,722 

IDH Longevidade 0,786 0,796 

IDH Educação 0,581 0,508 

 

2010 

IDH-M 0,783 0,772 

IDH Renda 0,789 0,747 

IDH Longevidade 0,845 0,875 

IDH Educação 0,719 0,703 

IDHM: Elevado (0,800 e superior); Médio (0,500/0,799); Baixo (abaixo de 0,500).  

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

Deve-se destacar, ainda, que entre os indicadores apresentados (renda, 

educação e longevidade) somente a questão da longevidade apresentou 

resultado considerado “Elevado” no ano de 2010, sendo que os demais, apesar 

da tendência de elevação, apresentaram índices considerados de nível “Médio”, 

inferiores às médias estaduais, com exceção do IDH Longevidade (0,845 no 

estado e 0,875 no município). 

Este resultado indica que o município de São Sebastião apresentou bons 

resultados em relação aos demais municípios do estado de São Paulo e da 
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região, cuja tendência de melhoria para os próximos anos apresenta elevado 

grau de possibilidade. Considere-se, entretanto, a presença de inúmeros núcleos 

subnormais (favelas) que proliferam largamente no município nos últimos anos 

no entorno imediato às regiões turísticas, que apresentam condições de vida 

bastante precárias, quando não de risco iminente e condições sanitárias 

insatisfatórias. 

Sendo assim, o IDHM se elevou de 0,52 (1991) para 0,772 (2010), 

passando da colocação de 198ª para a 137ª dentre os municípios do Estado de 

São Paulo.  

Embora ainda se encontre abaixo do IDH estadual, da ordem de 0,783, o 

Município de São Sebastião vem se aproximando do IDH estadual. Fonte: IBGE, 

2017. 

Da mesma forma, Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS - 

“sintetiza a situação de cada município do Estado no que diz respeito à riqueza, 

escolaridade e longevidade, gerando uma tipologia que os classifica em 5 

grupos” (SEADE, 2017). 

O Grupo 1 representa os “municípios com alto nível de riqueza e bons 

índices sociais”. 

O Grupo 5 representa os “municípios mais desfavorecidos do estado, 

tanto em riqueza como em indicadores sociais” 

O IPRS classifica São Sebastião como integrante do Grupo 1 “municípios 

com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais”, 

Seade/2006. No período de 2000 a 2006, houve avanços nos indicadores de 

longevidade, escolaridade e riqueza, colocando o município em patamar superior 

à média estadual no critério de riqueza e igual quanto à escolaridade, ficando, 

somente, ligeiramente inferior em longevidade. 
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4.4.2.2. Normas e Políticas urbanísticas 

A Lei Orgânica do Município de São Sebastião define os princípios e 

diretrizes da política urbana (1999). Com efeito, há um capítulo específico da Lei 

Orgânica que trata do desenvolvimento urbano e estabelece uma série de 

princípios e diretrizes para política urbana. 

De 2012 até o presente momento, São Sebastião se encontra em 

processo de revisão do seu Plano Diretor, o que significa que grande parte do 

ordenamento territorial do município permanece regulada por legislação anterior 

à Constituição Federal de 1988 e ao Estatuto da Cidade: a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo – LUOS -  da Costa Norte (Lei municipal nº 225/78) e a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo da Costa Sul (Lei municipal nº 561/87). Há que se 

mencionar que a Lei Complementar municipal nº 81/07 regulava o uso e 

ocupação do solo na cidade, especialmente as Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS. Ocorre, porém, que essa lei municipal foi declarada 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo uma vez que tratava de 

matéria exclusiva de Plano Diretor (Adin nº 147.807-0/6- 00, j. 11/03/09, TJ/SP). 

Atualmente, há uma lei específica que institui o Programa de Regularização 

Fundiária das Zonas Especiais de Interesse Social (Lei Complementar municipal 

nº 110/2010). 

A legislação da Costa Norte e a da Costa Sul possuem descrição dos seus 

perímetros e estão delimitadas em mapas. Ressalte-se que as características e 

parâmetros de uso e ocupação do solo na Costa Sul e na Costa Norte variam 

conforme a zona estabelecida. 

A regulação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei municipal nº 225/78) 

abrange o porto, a localização da Petrobras, bairros mais carentes, o centro e as 

áreas históricas, zonas de preservação permanente e a zona rural do município. 

A LUOS – Costa Sul (Lei municipal nº 561/87) divide o território em zonas Zona 

Litorânea e respectivas subzonas; Zona de Baixa Restrição; Zona de Média 

Restrição; Zona de Alta Restrição; Zona de Proteção; Zonas Comerciais; Zona 
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de Apoio ao Turismo e Zona Rural. Já a minuta de projeto de lei do Plano Diretor, 

ainda sem validade jurídica pois está em discussão, regulamenta princípios (art. 

9º), objetivos (art. 10) e diretrizes gerais da política urbana (art. 11 c/c art. 139), 

com destaque à proteção das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana.  

A divisão do território do município de São Sebastião é definida, na minuta 

do Plano Diretor, a partir de diversas unidades territoriais, dentre elas Macrozona 

de Proteção Ambiental e Macrozona de Urbanização, Macroáreas, AEIS, ZEIS , 

Áreas de Interesse Arqueológico, Áreas de Uso Especial, Reserva Indígena 

Ribeirão Silveira e Áreas de Proteção Cultural e Antropológica, Áreas de 

Interesse Ambiental e Paisagístico, Áreas de Proteção e Conservação 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE e Unidades de 

Conservação Parque Estadual da Serra do Mar, Áreas de Proteção aos 

Mananciais; Áreas de Intervenção Urbana e Área Especial de Expansão Urbana, 

Áreas Urbanas Condicionadas. 

A referida minuta regulamenta, ainda, em capítulo específico os 

instrumentos de gestão urbana e ambiental e as áreas de aplicação dos 

mesmos. 

Ressalte-se ainda que o futuro Plano Diretor de São Sebastião destina 

uma Subseção específica para tratar do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Litoral Norte, sendo que a minuta do projeto de lei define as zonas do ZEE e sua 

relação com o macrozoneamento municipal, deixando claro que “o 

Macrozoneamento do Território Municipal se baseia nas proposições atuais 

instituídas pelo decreto revisado do ZEE”.  

A análise da política urbana e do ordenamento territorial de São Sebastião 

deve se basear nas leis de uso e ocupação do solo e nas regras e princípios 

estabelecidos pela última versão da minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor. 

Há que se levar em consideração, que os artigos estudados poderão sofrer 
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alterações, seja pelo processo de consulta à população, seja pelos debates e 

votações a serem realizados pela Câmara de Vereadores.  

Não obstante, são capazes de traçar um panorama das principais 

tendências relacionadas à regulação do uso e ocupação do solo em São 

Sebastião. Importante salientar que, apesar do Projeto de Lei do Plano Diretor 

prever que a LUOS da Costa Norte e Costa Sul “continuarão válidas mesmo 

depois de aprovado o PD”, essa legislação deverá sofrer alterações, tendo em 

vista a elaboração de um novo Plano Diretor e alteração do ZEE estadual, sob 

pena de serem gerados conflitos jurídicos e judiciais. Assim, a revisão do Plano 

Diretor de São Sebastião propõe a sua regulação de maneira a compatibilizar as 

diretrizes do ZEE ao ordenamento territorial municipal e os aspectos 

fundamentais do novo instrumento do gerenciamento costeiro estadual. 

No tocante à Regulação das Áreas de Expansão Urbana, não há 

expressamente uma Zona de Expansão Urbana. A minuta de Projeto de Lei do 

novo Plano Diretor estabelece, por sua vez, uma Macrozona de Urbanização, 

que é definida como “[...] a parcela urbanizável do território municipal e que 

apresenta diferentes graus de urbanização” e subdivide-se em 4 Macroáreas: de 

Qualificação Urbana, de Estruturação e Uso Logístico, de Urbanização 

Consolidada e de Urbanização Condicionada e Turismo Sustentável. 

Como Zona de expansão urbana, pode-se considerar a Macroárea de 

Urbanização Condicionada e Turismo Sustentável e a Macroárea de 

Qualificação Urbana. Além das Macroáreas, podem também ser consideradas 

como de expansão urbana as áreas especiais de ocupação dirigida e as áreas 

urbanas condicionadas. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte prevê áreas 

voltadas à urbanização e à ocupação de vazios, ao regular as atividades, usos 

e parâmetros urbanísticos para a Z4 e a Z4OD. A exata definição da expansão 

urbana de São Sebastião relaciona-se diretamente com as modificações trazidas 

pela Lei Federal 12.608/12, que alterou o art. 42 do Estatuto da Cidade. 
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Para verificar as áreas que apresentam potencial para ocupação urbana, 

e que desta forma necessitam de um monitoramento mais atento, primeiramente 

foram identificadas as áreas que são resguardadas por espaços territoriais 

especialmente protegidos e que não permitem a ocupação urbana. Para tanto, 

realizou-se uma justaposição dos seguintes elementos: Unidades de 

Conservação de Proteção Integral ou de Uso Sustentável que vedam 

expressamente a possibilidade de urbanização; Terras Indígenas; e algumas 

tipologias de áreas de preservação permanente previstas no Novo Código 

Florestal, incluindo áreas com declividade superior a 45 graus, localizadas junto 

aos cursos d’água e manguezais 

Trata-se de uma primeira tentativa para a identificação de áreas que não 

são abrangidas por áreas protegidas e que devem, portanto, ser monitoradas 

para que tenham uma destinação adequada, sejam elas para expansão urbana 

futura ou para preservação ambiental; as áreas em branco remanescentes, não 

protegidas de acordo com os critérios descritos acima, representam cerca de 

12% do território de São Sebastião, e que chamamos de áreas de monitoramento 

territorial. 

Nota-se que as maiores áreas estão na Costa Sul, onde há duas grandes 

planícies, uma nas proximidades da Juréia e Barra do Una e outra junto à Baleia 

e Camburi. Nas proximidades de Topolândia, Itatinga e do Centro, também há 

algumas áreas de monitoramento, porém em extensão menor do que as da 

Costa Sul. Junto aos bairros da Costa Norte, com o processo de urbanização 

mais consolidado em comparação com a Costa Sul, também há exemplos 

desses tipos de áreas, que deverão ser monitoradas atentamente quanto à sua 

destinação futura. 

Destaca se, ainda, que do ponto de vista do normativo municipal, o tema 

meio ambiente e território, em seu art. 5º, inciso VI, estabelece a competência 

local para proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aí também se 

encontra a relação dos territórios protegidos, onde são vedadas a obstrução de 

acesso ao mar, aterros, edificações novas e dano à vegetação existente: o Canal 
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de São Sebastião, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, as ilhas, 

as praias, os costões rochosos, os manguezais e as restingas. 

Na mesma linha, a LOM indica, no art. 156, as áreas de preservação 

permanente (APP): manguezais; nascentes; mananciais; matas primárias e a 

vegetação localizada nas encostas de morros e ao longo dos rios e estuários; as 

ilhas de “Alcatrazes”, “Toque-Toque Grande”, Toque-Toque Pequeno”, “Gatos”, 

“As Ilhas”, “Monte de Trigo”, “Das Couves” e “Ilhote do Camburi”; áreas que 

abrigam exemplares raros da fauna e flora, e aquelas que servem de local de 

pouso ou reprodução de migratórios; áreas estuarias; paisagens notáveis; a 

região de costão desde a Praia Grande até Boracéia, divisa do município; as 

encostas da Serra do Mar. 

 

4.4.2.3. Saneamento Ambiental 

A opção e a necessidade acerca de um novo ordenamento territorial e um 

modelo mínimo de sustentabilidade municipal passa, necessariamente, por um 

elenco de prioridades e atendimento de demandas básica acerca da situação de 

saneamento ambiental tanto local como regional. Nesse sentido, o município de 

São Sebastião apresenta o seguinte cenário: 

No município de São Sebastião o abastecimento de água é realizado pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que 

assumiu os serviços de saneamento básico desde 1975. Conforme a SABESP 

(2011), o sistema de abastecimento de água é composto pelos sistemas 

produtores: Central/ Porto Novo (Sede); Barequeçaba/ Guaecá; Toque-Toque 

Grande; Maresias/ Paúba; Boiçucanga; Cristina Camburi/ Baleia/ Juquehy/ Una/ 

Juréia); Boracéia (trecho de São Sebastião). Esses sistemas possuem juntos 

capacidade total de 272,4 litros por segundo. 

O único sistema particular existente em São Sebastião encontra-se em 

Toque-Toque Pequeno. De acordo com dados secundários, a maior parte das 

áreas de mananciais, com pontos de captação de água localizados em seu 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 235 

 
 

interior, está no Parque Estadual da Serra do Mar. Nota-se, que no sistema 

Maresias/Paúba e Toque-Toque Grande, as Estações de Tratamento de Esgoto 

encontram-se próximas dos pontos de captação. 

O sistema de abastecimento de água do município é composto por 7 

Estações de Tratamento de Água - ETA’s, apresenta 23.972 ligações de água, 

com 286,69 quilômetros de extensão de redes e conta com 19 reservatórios de 

água tratada. A capacidade de reserva é de 7.400 milhões de litros de água. 

Destaca-se, dentre estas, as unidades do Sistema de Abastecimento de Água 

Cristina será ampliado para a melhoria na oferta de água tratada no município 

de São Sebastião. 

Em termos de distribuição de água, São Sebastião possuía um total de 

43.256 domicílios particulares (Censo IBGE 2010), dos quais 26.650 estavam 

ocupados com residentes fixos. Dentre esses domicílios particulares ocupados, 

70% estavam ligados à rede geral de distribuição de água. Cabe destacar que 

os dados referentes aos domicílios ligados à infraestrutura de saneamento 

básico se restringem ao universo dos domicílios ocupados, excluindo os 

domicílios desocupados que são os vagos e de uso ocasional. 

As áreas Urbanas da Costa Norte apresentam os maiores percentuais de 

domicílios ocupados ligados à rede geral de abastecimento de água. Como visto 

anteriormente, são áreas urbanas que mais antigas, com bairros onde mais de 

90% dos domicílios ocupados estão ligados àquela rede geral. Esse percentual 

decai em bairros como Enseada e Jaguará, próximos a divisão com 

Caraguatatuba. 

A maior parte da demanda domiciliar por infraestruturas de abastecimento 

de água potável em São Sebastião, encontra-se nas áreas urbanas localizadas 

na Costa Sul, em bairros como Barra do Sahy, Baleia e Camburi. Nesses bairros, 

menos de 25% dos domicílios ocupados contam com acesso àquelas 

infraestruturas de abastecimento de água. São bairros que apresentam, junto a 

loteamentos e condomínios residenciais de médio e alto padrão, a maior 
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concentração de assentamentos precários do Município. Ainda na Costa Sul, 

Boiçucanga, Maresias, Paúba e Juquehy possuem setores censitários onde o 

percentual de domicílios ocupados ligados à rede geral de água é inferior a 75%. 

Além da histórica deficiência da oferta adequada dos serviços de 

saneamento no litoral paulista, a fragmentação espacial, resultante do processo 

de urbanização do município de São Sebastião, representa um grande desafio 

para o atendimento da população fixa e flutuante. Essa fragmentação dos 

espaços urbanos gera descontinuidades nos sistemas de abastecimento de 

água e de outros serviços e infraestruturas. 

O sistema de esgotamento sanitário no município de São Sebastião é 

composto por seis sistemas: Baleia, Boiçucanga, Barequeçaba, Itatinga, 

Cigarras, Paúba e Juquehy. Esses sistemas juntos apresentam capacidade total 

para tratar 464 litros por segundo. Possui 4 Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE’s) e duas Estações de Pré - Condicionamento (EPC). 

Segundo dados da Sabesp, atualmente o sistema de esgotamento 

sanitário do município de São Sebastião possui 17.822 ligações de esgoto e 

20.546 economias, com 259,91 quilômetros de extensão de redes coletoras de 

esgoto. Destaca-se que o sistema de esgotamento sanitário do município 

permitirá a preservação dos cursos d’águas afluentes do Oceano Atlântico. 

O Censo Demográfico IBGE 2010, aponta que do total de 26.650 

domicílios ocupados com residentes fixos em São Sebastião, 52% tinham 

banheiros e estavam conectados à rede coletora de esgoto ou de águas pluviais 

e 31% utilizavam fossas sépticas. Vale ressaltar que esse quadro deficitário na 

oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas de coleta de esgoto é 

agravado pelo fato de que parte dos domicílios ocupados considerados como 

conectados à rede coletora de esgoto estavam, na verdade, ligados à rede de 

drenagem de águas pluviais. Conforme esses dados, a distribuição espacial 

desses domicílios ocupados ligados às redes coletoras de esgoto é bastante 

desigual.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 237 

 
 

Assim como no caso dos sistemas de abastecimento de água, a 

fragmentação da urbanização de São Sebastião é um fator que provoca 

descontinuidades nos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, apresentando 

grande déficit e precariedade, especialmente nas áreas urbanas localizadas 

junto às praias da Costa Sul do Município, onde persiste forte segregação 

socioespacial demarcada pela rodovia SP-055. Na maior parte destas praias, 

tanto os empreendimentos imobiliários, loteamentos e condomínios de média e 

alta renda como os assentamentos precários situados nos “sertões”, não são 

atendidos adequadamente por serviços e infraestruturas de coleta e tratamento 

de esgotos, ainda que, nos últimos anos, a SABESP tenha iniciado um amplo 

programa de saneamento no âmbito do programa Onda Limpa, visando 

universalizar esses serviços. 

É importante destacar que essa fragmentação urbana, sobretudo, no que 

respeita à ocupação das praias da Costa Sul, eleva os custos de implantação 

dos novos sistemas de saneamento básico, pois torna impossível o 

compartilhamento de seus componentes ou, por vezes, a integração dos 

mesmos. 

De acordo com a figura abaixo, nota-se que há uma maior criticidade nas 

Bacias Hidrográficas do Rio Camburi, São Sebastião e São Francisco, com 

destaque também para o adensamento populacional da B.H. do Rio Grande. 

Complementar a essa informação, nota-se que um dos principais fatores que 

contribuem para definir a criticidade dessas bacias é a ausência de estruturas de 

atendimento de esgoto, incluindo novamente Camburi e Maresias como carentes 

de infraestrutura. 
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Figura 104 Áreas de atenção na gestão de recursos hídricos. 

 

Fonte: PBH CBH-LN 2017 

 

O município de São Sebastião passou de 33.056 domicílios, em 2000, 

para 43.256 domicílios em 2010, acompanhando o crescimento populacional 

ocorrido neste mesmo período. Destes domicílios de 2010, 38,39% são de uso 

ocasional. Dentre esses domicílios de uso ocasional, 74% estão no distrito de 

Maresias. A existência de grande quantidade desse tipo de imóveis possui 

relação direta com as atividades turísticas de veraneio. Tais imóveis recebem 

significativa população flutuante, que aflui para o Município, principalmente, no 

verão, durante a temporada de férias. Entre 2000 e 2010, o crescimento dos 

domicílios de uso ocasional, em São Sebastião, ocorreu em um ritmo muito 

menor que o crescimento dos domicílios ocupados, seguindo a tendência da 

maior parte dos municípios do litoral paulista que tiveram um crescimento mais 

intenso dos domicílios ocupados, indicando fixação crescente de moradores. 

Com base no SEADE, a quantidade de domicílios ocupados em 2017 é de 

28.811. 
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Em São Sebastião, a concentração populacional se dá principalmente na 

faixa litorânea da Costa Norte (do centro até a divisa com Caraguatatuba) e em 

alguns núcleos urbanos da Costa Sul (de Barequeçaba até a divisa com 

Bertioga). A maior parte dos domicílios ocupados que servem de moradia para 

a população residente fixa está concentrada nos setores censitários mais 

centrais e junto aos núcleos urbanos mais importantes, como Boiçucanga, 

Juquehy e Camburi, principalmente entre a Rodovia SP-55 (Rodovia Dr. Manuel 

Hypólito Rego) e a Serra do Mar.  

Os domicílios de uso ocasional estão concentrados nos setores 

censitários mais próximos à orla marítima. Nesses setores censitários, mais de 

75% dos domicílios são de uso ocasional, ou seja, casas de veraneio. 

A Sabesp também projetou o crescimento do número de domicílios nos 

municípios do litoral norte para o mesmo período. Essa projeção consta na 

Tabela 4.6, a qual informa que o município de São Sebastião poderá ter 

acréscimo de 54,9% em seus domicílios totais entre 2009 e 2035. Nesse período, 

os domicílios permanentes poderão aumentar 72,3% e os domicílios ocasionais 

e vagos 34%. 

 

 

Município              2009      2010        2015      2020      2025      2030      2035         2040 

Ilhabela              14.202    14.540     16.295   18.074   19.834   21.533    23.134      24.490 

São Sebastião    42.015   43.014     47.999   52.554   56.531   59.912    62.742     65.086 

Caraguatatuba   63.357   64.579     70.901   77.301    83.690   89.993    96.122     102.048 

Ubatuba              58.522   59.705     65.776   71.778    77.531   82.891    87.770     92.149 

Total                 178.096   181.837    200.971 219.706  237.586 254.328  269.768   283.773 

Fonte: Relatório Final – Município de São Sebastião - Plano Diretor de Saneamento Básico dos 
municípios operados pela SABESP na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (SABESP, 2011, p.24). 
Elaboração: instituto Pólis. 

 

 

 

 

Tabela 18. Domicílios Totais no Litoral Norte de São Paulo, com estimativa até 2035. 
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Provavelmente, a perspectiva de ampliação da base econômica da região, 

com a implantação de grandes empreendimentos das cadeias produtivas de 

combustíveis (óleo e gás) e de transportes (rodovias e porto), deverá reforçar 

essa tendência de aumento no número de domicílios permanentes, ocasionais e 

vagos. Considerando o passivo já existente no setor de saneamento básico e da 

mobilidade urbana e regional, será necessário realizar investimentos 

expressivos em infraestrutura urbana de São Sebastião e no Litoral Norte. 

Em termos de dinâmicas recentes, um enorme desafio a ser enfrentado, 

principalmente em relação às políticas públicas, se refere à forte desigualdade 

socioeconômica e territorial presente no município de São Sebastião. 

Em relação aos resíduos sólidos, o município de São Sebastião, pela 

sua característica turística, apresenta uma grande variação na geração de 

resíduos sólidos urbanos ao longo dos meses, com aumento substancial na 

quantidade resíduos coletados na alta temporada. Em média, são coletadas 

150 toneladas/ dia de resíduos urbanos, sendo que nos meses de janeiro de 

2016 e de 2017 foram coletadas 307 e 282 toneladas, respectivamente. 

 

 

Gráfico  21. Quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados em São Sebastião Ton/mês. 
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Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos de São 
Sebastião 2017. 

No município de São Sebastião foram monitorados pela CETESB 29 

pontos de amostragem em 27 praias, sendo que as praias de Juquehy e 

Boracéia têm dois pontos de amostragem cada uma delas. Este programa 

se utiliza, desde 2003, da bactéria enterococos para monitorar e classificar 

semanalmente as condições de balneabilidade das praias do litoral paulista. 

Figura 105 Distribuição dos Pontos de Monitoramento da Balneabilidade de São Sebastião, e 
suas Classificações em Própria ou/e Imprópria. 

 

Fonte: Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas, CETESB, 2016. 

 

Para a classificação das condições de balneabilidade das praias, os 

dados semanais (52) são sintetizados de forma a permitir a Quantificação 

Anual, a qual expressa não apenas a qualidade mais recente apresentada 

pelas praias, mas a qualidade das praias durante a maior parte do tempo. 

No quadro a seguir estão descritos os critérios da Qualidade Anual das 

Praias e sua classificação: 
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Tabela 19. Especificações que Determinam a Qualidade Anual das Praias. 

ÓTIMA Praias classificadas como EXCELENTES em 100% do ano 

BOA Praias PRÓPRIAS em 100% do ano, exceto quando classificadas como 

excelentes 

REGULAR Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em até 25% do ano 

RUIM Praias classificadas como IMPRÓPRIAS entre 25% e 50% do ano 

PÉSSIMA Praias classificadas como IMPRÓPRIAS em mais de 50% do ano 

Fonte: Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas, CETESB - 2016 

 

Desta forma, considerando os dados obtidos no ano de 2016 para o 

município de São Sebastião, observa-se que, em 2016, 55% (16) das praias 

permaneceram PRÓPRIAS o ano inteiro, sendo que 14% (4) receberam 

qualificação anual ÓTIMA e 41% (12) foram classificadas como “boa”. 

Receberam qualificação anual REGULAR 41% (12) das praias e a praia de 

São Francisco foi classificada como “ruim”. 

Em 2015, 49% (14) das praias estiveram 100% do tempo Próprias para 

banho, sendo 7% (2) com qualificação anual Ótima (Guaecá e 

Camburizinho), e 42% (12) com qualificação anual Boa. Receberam 

qualificação anual regular 42% (12) das praias e 10% (3) tiveram qualificação 

anual ruim (Prainha, São Francisco e Porto Grande). 

Comparando os dois últimos anos, as praias de São Sebastião 

apresentaram melhora na qualidade de suas águas, pois o grupo de praias 

que recebeu qualificação anual Ótima aumentou e o grupo de praias 

classificadas como “ruim” diminuiu. 

Em relação à classificação da OMS, que associa a concentração de 

enterococos ao risco de contrair doenças, 31% das praias foram 

classificadas na categoria A, 62% na categoria Boa e 7% na categoria C. Em 
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2015, 14% das praias foram classificadas na categoria A, 69% na categoria 

B e 17% na categoria C. De acordo com esta classificação, as praias também 

apresentaram melhora na qualidade microbiológica de suas águas. A figura 

a seguir, apresenta graficamente os resultados verificados. 

 

Gráfico  22. Qualidade Anual das Águas no Município de São Sebastião 

 

Fonte: Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas, CETESB, 2016 

 

 No que se refere ao trecho do litoral localizado entre as praias 

do Engenho e Camburizinho, apenas as praias de Camburi e Una, que não 

possuem sistemas de coleta e tratamento de esgotos, apresentaram 

classificação “regular”, enquanto as praias de Baleia e Juquehy (Simão 

Faustino) apresentaram classificação “ótima”. As demais foram classificadas 

como “boa”, conforme pode ser observado na tabela a seguir. 

Tabela 20. Porcentagem de Ocorrência em Cada Categoria e Qualificação Anual. 

 

Local de Amostragem 

Excelente 

(%) 

Muito Boa 

(%) 

Satisfatória 

(%) 

Imprópria 

(%) 

Qualificação 

Anual 

Camburizinho 94 6 0 0 Boa 

Camburi 65 33 0 2 Regular 

Baleia 100 0 0 0 Ótima 

Saí 63 33 4 0 Boa 

Preta 87 8 6 0 Boa 

Juqueí (Simão Faustino) 100 0 0 0 Ótima 

Juqueí (Cristiana) 94 6 0 0 Boa 
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Uma 67 21 8 4 Regular 

Engenho 81 12 8 0 Boa 

Fonte: Relatório de Qualidade das Praias Litorâneas, CETESB – 2016 

 

Além das praias, a CETESB monitorou, também, 64 cursos d’água 

afluentes às praias de São Sebastião no 1º semestre e 66 no 2º semestre. 

Desses, 28% atenderam ao padrão legal (600 UFC E. coli /100 mL) para 

águas doces Classe 2, um pouco a menos do que o percentual observado 

em 2015. Houve um aumento no percentual das faixas de contaminação 104 

e 105. 

Nos últimos dez anos, em média 40% desses cursos d’água 

mantiveram-se dentro do padrão legal. O ano de 2016, com 28% de 

atendimento à legislação foi o pior no período, provavelmente pela falta de 

chuva que aumenta a concentração dos indicadores microbiológicos. No ano 

de 2009 o percentual de atendimento à legislação esteve, pela primeira vez 

no período, acima dos 50%, fato repetido em 2014. Destaca se, por oportuno, 

que essa situação favorável de boa parte dos corpos d’água se deve ao fato 

do município constituir áreas protegidas na maior parte de seu território. 

 

4.4.2.4. Áreas Protegidas em São Sebastião 

O Litoral Norte de São Paulo e o município de São Sebastião reúnem 

três dos cinco Patrimônios Nacionais, descritos na Constituição Brasileira, a 

Zona Costeira, a Serra do mar e a Mata Atlântica. O município de São 

Sebastião detém Unidades de Conservação em cerca de 80% de seu 

território, constituindo importantes corredores ecológicos, por meio de 

conexão de áreas ambientalmente protegidas, que garantem o fluxo gênico 

de espécies da biodiversidade Mata Atlântica, em seus diferentes 

ecossistemas.  

Em relação as áreas ambientalmente protegidas, o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) estabelece de acordo 
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com a Lei Federal nº 9.985/00, no seu parágrafo 2º que “a unidade de 

conservação corresponde ao espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

sendo legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.  

A lei dividiu as Unidades de Conservação (UC) em Unidades de 

Proteção Integral (UPI) e em Unidades de Uso Sustentável (UUS). De acordo 

com o art. 8º, o grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pela 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, incluindo Parques 

Estaduais, Monumento Natural e pelo Refúgio de Vida Silvestre. O grupo das 

Unidades de Uso Sustentável, de acordo com o art. 14º, é constituído pela 

Área de Proteção Ambiental (APA), a Área de Relevante Interesse Ecológico, 

a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna, a Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

Figura 106 Mapa das Unidades de Conservação Permanente em São Sebastião. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, 2011; Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, 2011; Fundação Nacional do Índio, 2011; Prefeitura Municipal de São 
Sebastião, 2011. Elaboração Instituto Pólis, 2012. 
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Essas UC’s, exceto Área de Proteção Ambiental (APA) e a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), como consta no artigo 25º da lei 

supracitada, possuem zonas de amortecimento as quais, são definidas como 

“o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

Destaca-se ainda que além das categorias de Unidades de 

Conservação (UC) previstas pelo SNUC, 2000, existem outras categorias de 

áreas protegidas, tais como Terra Indígena, Área Natural Tombada, Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica, além das áreas prioritárias para criação de 

unidades de conservação e/ou incremento da conectividade. 

As preocupações com a conservação da natureza evoluíram, 

transcendendo o conceito original, um tanto emocional, da área silvestre. 

Além de preservar belezas cênicas e bucólicos ambientes históricos para as 

gerações futuras, as áreas protegidas assumiram objetivos, como a proteção 

de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de 

pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico, 

preservação de recursos genéticos, e atualmente, constituem o eixo de 

estruturação da preservação in situ da biodiversidade como um todo. 

(MILANO, 2001, p.9). 

Na década de 70, a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), criou o Programa “O Homem e a Biosfera”, 

atribuindo a determinadas áreas do planeta, consideradas de relevante valor 

ambiental e humano, o título de Reserva da Biosfera (RBMA), com objetivo 

de uma correta gestão de seus ambientes naturais e modificados e a busca 

do desenvolvimento sustentável, através da pesquisa científica, da 

conservação da biodiversidade, da promoção social e da integração dos 

diversos agentes atuando em seu espaço. A área mais extensa considerada 
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pela UNESCO no Brasil, constitui-se pelo Bioma Mata Atlântica denominado 

como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

O município de São Sebastião possui o seu território integralmente 

inserido nos limites da RBMA, sendo que de acordo com o Zoneamento 

proposto para a RBMA - Fase IV, a maior parcela do território municipal é 

abrangida pela Zona Núcleo a qual sobrepõe-se aos limites do Parque 

Estadual da Serra do Mar (PESM). Porém, o Zoneamento da RBMA prevê 

ainda a existência de mais duas zonas denominadas Zona de Amortecimento 

e Zona de Transição da RBMA.  

De acordo com o Mapa de Áreas Prioritárias para a Criação de 

Unidades de Conservação do projeto Biota/FAPESP publicado em 2008 

onde as regiões estudas foram classificadas dentro de uma escala de 

prioridade que varia de 15 a 100 %, sendo 100% as regiões com maior 

prioridade para a criação de UC’s, o território de São Sebastião abriga 

regiões classificadas em escalas que variam de 15 a 80 %.  

O projeto Biota/FAPESP publicou também no ano de 2008 o Mapa de 

Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade no Estado de São 

Paulo, onde classifica as regiões dentro de uma escala de prioridade que 

varia de 1 a 10, sendo a escala 10, referente as áreas com maior prioridade, 

de acordo com o número de vezes em que a área foi indicada em relação a 

cada grupo temático.  

Para verificar a incidência de Unidades de Conservação e demais 

áreas protegidas foi realizada uma busca no Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (janeiro, 2018), Sistema Ambiental Paulista - DataGEO 

(janeiro, 2018), Diagnóstico Socioambiental para a Criação de Unidades de 

Conservação Polígono Bertioga (Instituto Ekos, 2008) e Diretrizes para a 

Conservação e Restauração da Biodiversidade no Estado de São Paulo 

(Instituto de Botânica, 2008). A busca nestas fontes possibilitou a 
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identificação de diversas Unidades de Conservação e áreas protegidas que 

tem seus limites sobrepostos ao município de São Sebastião. 

A tabela abaixo apresenta as unidades de conservação existentes no 

município de São Sebastião, suas respectivas áreas, bem como a lei 

correspondente à sua regulamentação. Posteriormente, é apresentado um 

breve descritivo de cada uma das UC’s identificadas totalizando onze, a 

saber: 

Tabela 21. Áreas Protegidas no Município de São Sebastião. 

Unidades de 
Conservação e 
outras áreas 
especialmente 
protegidas 

 

Diploma Legal 

Área 
Aprox. 

(ha) 

 

Municípios 

 

ESEC Tupinambás 

 

DF nº 
94.656/1987 

 

2.445,20 

 

Ubatuba e São Sebastião 

 

 

PE da Serra do Mar 

 

DE nº 
10.251/1997 DE 
nº 13.313/1979 

 

 

315.000,0
0 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, 
Bertioga, Santos, São Vicente, Cubatão, 
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, 
Peruíbe, Juquitiba, Pedro de Toledo, São 
Paulo, São Bernardo do Campo, Santo 
André, Mogi das Cruzes, Biritiba 

Mirim, Salesópolis, Paraibuna, 
Natividade da Serra, São Luiz do 
Paraitinga e Cunha 

 RPPN Rizzieri 
Portaria nº 05/03-

N 
12,82 São Sebastião 

RPPN Toque Toque 

Pequeno 

Portaria nº 09/00-
N 

2,70 São Sebastião 

 

APA Baleia - Sahy 

Lei Municipal 

2.257/2013 e 
Decreto nº 
5866/2013 

 

392.274 

 

São Sebastião 

APA Marinha do 
Litoral 

Norte 

DE 53525/08 
316.242,4

52 
Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São 
Sebastião 

ARIE de São 
Sebastião 

DE Nº 
53.525/2008 

608 São Sebastião 

   Cunha, Natividade da Serra, Paraibuna, 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, 
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ANT Serra do Mar e 
Paranapiacaba 

 

 

 

RSC nº 40/1985 

 

 

 

1.300.000
,00 

Ubatuba, Biritiba-Mirim, Embu-Guaçu, 
Mogi das Cruzes, Rio Grande da Serra, 
Salesópolis, Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Paulo, Bertioga, 
Cubatão, Itanhaém, Monguaguá, 

Peruíbe, Praia Grande, Santos, São 
Vicente, Ibiúna, Piedade, Apiaí, Barra do 
Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, 
Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itariri, 
Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, 
Pedro de Toledo, Sete Barras, Tapiraí, 

Capão Bonito, Guapiara, Pilar do Sul, 
Ribeirão Grande e São Miguel Arcanjo 

Área Indígena 
Guarani do 

Ribeirão Silveira 

DF nº 94.568/87 

(Homologada) 
948,00 Bertioga e São Sebastião 

 

Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica 

(RBMA) 

 

Conselho 

Nacional da 

RBMA 

 

Cerca de 

35.000.00
0 

 

Caraguatatuba, 

Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba 

Área de Proteção 

Ambiental (APA) 

Alcatrazes 

 

Lei Nº 848/92 e 

Decreto 

Municipal Nº 

2.029/97 

- 

Prefeitura 

Municipal 

São Sebastião 

 

   

 Em relação as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), de acordo com o 

SNUC, são UCs que possuem como objetivo assegurar o bem-estar das 

populações humanas e melhorar ou conservar as condições ecológicas locais. 

São, portanto, espaços territoriais sujeitos a leis, resoluções e decretos nos três 

níveis administrativos. Nas APAs podem coexistir propriedades públicas e 

privadas, atividades socioeconômicas urbanas e rurais e áreas de interesse para 

a conservação do patrimônio natural e histórico-cultural. Devem, portanto, ser 

entendidas como Unidades de Conservação com características mistas, onde se 

busca a conservação do patrimônio natural associada às condições de 

ocupação humana que se estabelecem nesse território e aos princípios 

constitucionais que garantem o direito à propriedade privada (SNUC, 2006). 
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Podem ser entendidas então como planejamento e gestão de áreas 

extensas, as quais possuem atributos ecológicos relevantes de proteção, 

que deve ser alcançada por meio da integração entre órgãos públicos e a 

sociedade civil. Além disso, sua proteção não deve ser pautada 

exclusivamente em proibições, mas principalmente pelo equilíbrio buscando 

desenvolvimento econômico e social, com respeito aos limites impostos pela 

natureza. 

 

4.4.2.4.1 Área de Proteção Ambiental (APA) Baleia Sahy 

A APA Baleia Sahy foi uma conquista da sociedade civil, que interpôs, 

por meio de um movimento com mais de 5.250 assinaturas da sociedade civil 

para a sua criação e por meio do Instituto de Conservação Costeira 

(http://www.icc.eco.br/apa-baleia- sahy/), também responsável pela criação 

e cogestão dessa Unidade de Conservação de Uso Sustentável, em 

setembro de 2011, perante a Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

A Área de Proteção Ambiental - APA Baleia Sahy é uma Unidade de 

Conservação da Natureza (UC) criada por lei municipal – Lei nº 2.257/2013, 

atualmente protege 3.922.742,27 m² de acordo com a Lei Municipal 

2.414/2016 e situa-se na Costa Sul do município de São Sebastião, entre as 

praias de Camburi, Baleia e Barra do Sahy.  

Além de importantes aspectos da biodiversidade e socioambientais, 

se destaca, um diferencial em termos de modelo de cogestão dessa APA 

municipal, viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal de 

São Sebastião e uma Organização Não-Governamental-ONG, o Instituto de 

Conservação Costeira (ICC) que, de forma inovadora, assume a cogestão 

compartilhada garantindo, dessa forma, a corresponsabilidade e a 

participação direta da sociedade civil; assim como  seus diferentes 

segmentos, representados no Conselho Gestor dessa Unidade de 

Conservação. 

http://www.icc.eco.br/apa-baleia-
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A gestão participativa se revela como modelo inovador que permite 

maior articulação entre os poderes e maior efetividade na preservação do 

meio ambiente. O ICC é uma associação sem fins lucrativos, criada para 

preservar a qualidade ambiental e cultura local, do Município de São 

Sebastião e região do Litoral Norte de São Paulo, através da integração com 

moradores, associações de bairros, instituições públicas e privadas visando 

o desenvolvimento sustentável do município e regional no Litoral Norte. 

A gestão compartilhada da APA permite ao ICC a elaboração e 

execução de planejamento e gestão socioambiental da APA, por meio de seu 

Plano de Gestão e Manejo juntamente com órgãos públicos e privados, 

visando a conservação do meio ambiente e assegurando que esta nova 

Unidade de Conservação reflita positivamente na vida das comunidades 

locais. Nesse sentido, o papel do ICC é voltado para viabilizar uma gestão 

participativa e integrada, com a interlocução de todos os envolvidos em prol 

da APA Baleia Sahy. 

A gestão participativa e integrada ocorre, sobretudo, no Conselho Gestor 

da APA que é constituído por representantes dos órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das comunidades locais. Esse mesmo 

conselho é responsável por aprovar e auxiliar na implementação do presente 

Plano de Gestão e Manejo, sendo este determinado pela Lei Federal 9.985/00 

(SNUC). 

 

4.4.2.4.2. Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás 

A ESEC é uma categoria de UC de proteção integral que têm por 

objetivos a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, 

permitindo a visitas como objetivo educacional. A ESEC Tupinambás é 

dividida em dois setores: o Setor I situa-se no município de São 

Sebastião/SP, a aproximadamente 35 km da costa, compreendendo parte do 

arquipélago dos Alcatrazes: O Setor II está localizado no município de 
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Ubatuba, a cerca de 4 km da costa, compreendendo parte do arquipélago da 

ilha Anchieta, nas proximidades do Parque Estadual (PE) da Ilha Anchieta. 

De acordo com o Plano de Manejo elaborado pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável 

pela gestão desta UC, a ESEC Tupinambás não terá zona de amortecimento 

estabelecida, uma vez que o Setor I está envolvido pelo Refúgio de 

Alcatrazes e sua zona de amortecimento, e o Setor II está envolvido pela 

Área de Proteção Ambiental (APA) marinha do Litoral Norte, Setor 

Cunhambebe. 

 

4.4.2.4.3. Parque Estadual (PE) da Serra do Mar 

Destacamos o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), criado pelo 

Decreto nº 10251, de 31 de agosto de 1977, administrado pela Fundação 

para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 

(Fundação Florestal), constituindo o maior parque do estado de São Paulo e 

a maior unidade de conservação de proteção integral de toda a Mata 

Atlântica. 

A área total do PESM abrange 315.390 ha em 28 municípios, desde 

Ubatuba, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, até Pedro de Toledo, no 

litoral sul, incluindo Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga, Cubatão, 

Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Cunha, 

São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, Paraibuna, Salesópolis, Biritiba 

Mirim, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo 

e Juquitiba (IF, 2011). 

Esta Unidade de Conservação é demasiadamente importante, porque 

se configura como um corredor ecológico que possibilita conectar os mais 

importantes remanescentes de Mata Atlântica do Brasil. O PESM contribui 

para a conservação de 19% do total de espécies de vertebrados do Brasil e 

46% da Mata Atlântica. Garante também a proteção de 53% das espécies 
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de aves, 39% dos anfíbios, 40% dos mamíferos e 23% dos répteis 

registrados em todo o bioma (SMA, 2007). 

Em termos da situação fundiária do PESM, seu Plano de Manejo 

estabelece como uma ação preponderante a viabilização e a aquisição das 

propriedades com documentação já regularizada, bem como a viabilização 

da indenização de benfeitorias em áreas de interesse visando à realocação 

dos ocupantes do PESM que vivem em Zona de Ocupação Temporária 

(SMA/IF, 2006). 

O Parque Estadual da Serra do Mar é gerenciado por meio de núcleos 

administrativos, uma divisão regional que facilita sua gestão devido à sua 

enorme extensão. Dos oito núcleos, três sedes estão no planalto: Cunha, 

Santa Virgínia e Curucutu, e cinco na região litorânea: Picinguaba, 

Caraguatatuba, Pedro de Toledo (Itariru), São Sebastião e Cubatão (Itutinga- 

Pilões). 

O Núcleo São Sebastião (NSS), um dos oito núcleos do Parque 

Estadual da Serra do Mar, possui aproximadamente 30.000 ha e abrangendo 

os municípios de Bertioga, Salesópolis e São Sebastião, onde se localiza o 

núcleo operacional e administrativo. 

Importante observar que o Decreto Estadual 56.572/2010, que dispõe 

sobre a expansão do Parque Estadual da Serra do Mar em áreas de domínio 

público, ampliou áreas do PESM no Município de São Sebastião em um total 

de 454,67 ha. Neste total estão incluídas terras localizadas entre as praias 

de Paúba e Maresias, Praia Brava e Toque Toque Grande que foram 

consideradas devolutas em ações discriminatórias. 

 

4.4.2.4.4. Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Reserva 

Rizzieri 

A RPPN Rizzieri, com 12,83 ha, localiza-se na Estrada do Morrote, no 

Bairro de Barra do Una, Município de São Sebastião/SP. A vegetação 
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caracteriza-se como mata ombrófila submontana, com duas áreas bastante 

distintas: 1 - com formações primárias que são a maior parte da área total; 2 

- com formações secundárias basicamente a parte referente à entrada da 

reserva. A RPPN situa-se em área baixa de sopé da Serra do Mar, inserida 

no núcleo São Sebastião do PE da Serra do Mar. Na RPPN Rizzieri são 

permitidas as atividades de pesquisa, visita monitorada e ecoturismo.  

 

 

4.4.2.4.5. Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Toque 

Toque Pequeno 

A RPPN Toque Toque Pequeno, localiza-se na Praia de Toque 

Pequeno, apresenta área total de 2,70 ha. 

 

4.4.2.4.6. Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha do Litoral Norte 

Esta APA foi criada através do Decreto 53.525/2008, com a finalidade de 

proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos recursos ambientais 

da região, inclusive suas águas, através do ordenamento das atividades 

turísticas, de pesquisa e de pesca de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável. 

 Os municípios do litoral Norte (Ubatuba, Caraguatatuba, 

Ilhabela e São Sebastião) possuem belas praias, sendo muitas delas 

emolduradas pelo ecossistema de mata atlântica em bom estado de 

conservação. Pela importância que tem na produtividade marinha, também 

foram selecionadas as mais importantes áreas de mangues ao longo da linha 

de costa de modo a integrá-las à gestão da APA Marinha. 
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4.4.2.4.7. Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de São 

Sebastião 

A Área de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião foi criada 

pelo Decreto Nº 53.525, de 8 de outubro de 2008, responsável também pela 

criação da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte. A Área de 

Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião é composta pelos setores 

CEBIMAR-USP, Costão do Navio e Boiçucanga, anteriormente reconhecidos 

como Áreas sob Proteção Especial (ASPEs). 

A criação dessas áreas protegidas objetiva a proteção dos recursos 

naturais marinhos; a valorização das funções sociais, econômicas, culturais 

e ambientais das comunidades tradicionais da zona costeira; a promoção da 

pesca garantindo o estoque pesqueiro em águas paulistas; e a promoção do 

turismo sustentável. 

 

4.4.2.4.8. Área Natural Tombada (ANT) Serra do Mar e de 

Paranapiacaba 

A Resolução n.º 40 de 06 de junho de 1985, do CONDEPHAAT 

instituiu o tombamento da Serra do Mar e da Serra de Paranapiacaba. 

Segundo essa resolução todos os parques, reservas e áreas de proteção 

ambiental criados até aquela data, além de promontórios, morros isolados, 

ilhas e trechos de planícies litorâneas, passaram a ser protegidos por mais 

este dispositivo legal, denominado Área Natural Tombada.  

O principal objetivo do tombamento foi articular e consolidar as 

múltiplas iniciativas do poder público, envolvendo os inúmeros espaços 

protegidos desta região. São áreas de mais alta importância para a 

conservação da natureza e manutenção da qualidade ambiental. De acordo 

com o Decreto Estadual n° 13.426 de 16 de março de 1979, interferências 

na área tombada deverão ser apreciadas pelo CONDEPHAAT. 
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4.4.2.4.9. Reservas Indígenas 

A Terra Indígena Ribeirão Silveira está localizada nos municípios de 

São Sebastião, Bertioga e Salesópolis. A terra demarcada possui uma área 

de 948 ha e atualmente encontra-se com seus limites de terra regularizados. 

 

 

4.4.2.5. Culturas e Etnias 

O município de São Sebastião revela diversos traços e diferentes 

dinâmicas culturais, sobretudo, relacionado a festas tradicionais e eventos 

culturais, por meio de diversas linguagens artísticas. Também reúne 

relevante patrimônio histórico, com quarteirões tombados pelo Condephaat 

e pelo Iphan, importantes imóveis antigos, como o convento franciscano do 

século XVII, a Casa da Esperança, a cadeia, o fórum.  

O prédio com maior preservação é a Casa da Esperança, mantida por 

seu proprietário; o Museu de Arte Sacra e os velhos casarões do centro da 

cidade também encontram- -se em bom estado de conservação. O 

patrimônio arqueológico do Município é de grande importância e reconhecido 

por arqueólogos, e deve ser estabelecido como uma das prioridades locais, 

tanto do ponto de vista do inventário como da preservação.  

Na região, ainda existem remanescentes da população de caiçaras e 

indígenas. Em relação aos caiçaras o progresso trouxe mais perdas do que 

ganhos para essa população: perda de coesão grupal, de território, de 

identidade. Pessoas deslocadas da areia para o asfalto. Contudo observa- 

se ainda muitos moradores vivendo da pesca em pequenos vilarejos. 

As festas tradicionais, como Folia de Reis, do Divino e São Benedito 

foram aos poucos perdendo seu papel, diferentemente de outros lugares do 

litoral, mas ainda ocorrem de forma localizadas, como é o caso da Congada 

do bairro São Francisco. Grupos de capoeira, samba de roda, percussão, 
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música caiçara apresentam-se em eventos locais, e suas linguagens 

também são estimuladas pelas oficinas culturais.  

Em relação à classificação da população de acordo com as categorias 

de cor e etnia utilizadas pelo IBGE, a população residente de São Sebastião 

acompanha parte dos municípios litorâneos paulistas, nos quais o percentual 

da população parda e negra sobre a população total está acima do 

percentual verificado para o estado de São Paulo. Embora bastante 

reduzida, a presença de população indígena no território é também maior do 

que no estado de São Paulo, chegando a 0,4% da população total. A 

população branca se faz mais presente nos setores censitários mais 

próximos às faixas litorâneas, especialmente da Costa Norte (do centro ao 

limite de Município com Caraguatatuba), desfrutando da proximidade com a 

praia. As populações pardas e negras estão mais distantes da orla marítima, 

concentradas nos setores censitários entre a Serra do Mar e a Rodovia SP-

55. A população indígena presente em São Sebastião está concentrada em 

um setor censitário localizado no extremo oeste do município. Nesse setor, 

encontra- -se a reserva indígena Ribeirão Silveira, na praia da Boraceia, que 

possui parte de seu território no município de Bertioga. Esta reserva teve 

suas terras demarcadas como indígenas por meio do Decreto Presidencial 

nº 94.568/1987. 

O crescimento populacional e a especulação imobiliária têm gerado, 

ainda, impactos nas comunidades tradicionais que habitam a região. O território 

de São Sebastião acolhe um conjunto de comunidades tradicionais, tanto 

indígenas como caiçaras. Muitas destas comunidades permanecem dedicadas 

a relações de produção artesanal, guardando o conhecimento específico de 

técnicas, materiais e relações com a natureza, os quais devem ser mantidos, à 

despeito dos processos mencionados. 
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Tabela 22. Comunidades tradicionais do Litoral Norte.. 

Fonte: Lobato, 2016. 

                          

4.4.2.6. Mobilidade 

O processo de urbanização do Município de São Sebastião possui, 

conforme já mencionado, a fragmentação dos espaços urbanizados. Este 

processo ocorreu em um sítio delimitado entre a Serra do Mar e o Oceano 

Atlântico, em uma alternância entre esporões, costões rochosos e enseadas 

que recortam a costa do Município. 

Este sítio também é marcado pelo alargamento e estreitamente da 

planície entre a serra e o mar. Ao sul, a partir de Boracéia, na divisa com 

Bertioga, as planícies marinhas são mais generosas, sobretudo, até Barra do 

Una e entre Barra do Sahy e Camburi. Na área central do município, a costa 

faz uma brusca inflexão para o norte, passando a caracterizar-se por uma 

série de pequenas enseadas, com áreas de planície reduzidas até a praia da 

Cigarra, após a qual se abre a grande planície da Praia da Enseada, na divisa 

com Caraguatatuba. 

Estas condicionantes físicas e a atividade turística e portuária 

definiram a formação de vários núcleos urbanos, interligados pela SP-55 que 

atravessa trechos de planície e morros que se projetam na direção do 

oceano. Esta topografia irregular faz com que os tempos de deslocamento, 

entre os núcleos mais afastados e a área central, sejam elevados, sobretudo, 

em épocas de temporada e feriados, quando o número de viagens cresce 

exponencialmente. 

Categoria Município Identificação Número de famílias 

Indígenas São Sebastião 
Reserva Indígena Rio 

Silveiras 
36 

Caiçaras São Sebastião 
São Francisco 98 

Enseada 22 
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Na área central do Município, entre as praias de Barequeçaba e 

Enseada, junto ao canal de São Sebastião, a serra se aproxima do oceano, 

tornando as áreas de planície relativamente menores. Nesta área com 

urbanização intensa, há geração e atração de grande número de viagens 

independentemente dos períodos de temporada e dos feriados. Isso 

ocasiona um dos mais sérios problemas de mobilidade urbana de São 

Sebastião, que ocorre em função da localização dos tanques do TEBAR e 

do Porto de São Sebastião. Esses grandes equipamentos, localizados no 

centro da cidade, pressionam a SP-55, tornando-a uma via urbana de 

trânsito lento. Com isso, as condições de mobilidade municipal, regional e 

inter-regional ficam ruins, especialmente nas épocas de temporadas e 

feriados. 

Alguns núcleos mais distantes, como Juquehy, Camburi, Boiçucanga 

e Maresias, desenvolveram-se a partir da construção civil e dos serviços 

ligados ao turismo em geral, fixando população de baixa renda em áreas 

mais distantes do oceano, os chamados “sertões”. Este fenômeno também 

passou a gerar e atrair maior número de viagens para essas áreas, tanto em 

direção ao centro de São Sebastião quanto em direção à Baixada Santista. 

Em alguns destes bairros da Costa Sul, como Boiçucanga e Maresias, 

o traçado da SP-55 encontra-se confinado entre uma estreita faixa 

urbanizada com frente para o mar e o restante da área urbanizada, 

transformando- a, também, em via local de trânsito, em geral lento na época 

de veraneio e nos feriados. 

Apenas entre as praias de Barra do Sahy e Camburizinho há uma 

ligação entre esses núcleos urbanos, que serve como alternativa viária à SP-

55 e que, neste trecho, afasta-se da costa. Trata se do eixo formado pela Av. 

Adelino Tavares, que se inicia no esporão entre Juquehy e Barra do Sahy. A 

partir do esporão entre a praia da Baleia e Camburi essa via passa a 

denominar-se Estrada do Camburi. 
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Em termos de novas rodovias, o Contorno Sul que será construído 

entre Caraguatatuba e São Sebastião é uma obra viária que visa, em 

conjunto com a duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-099), garantir o 

suporte logístico-rodoviário ao aumento de tráfego que será propiciado pelo 

projeto de ampliação do Porto de São Sebastião e pelos investimentos da 

Petrobras na exploração de gás e petróleo na região, criando uma via 

alternativa para o atual trecho da Rodovia SP-55 (Rodovia Dr. Manuel 

Hipólito Rego). Esta obra viária engloba 31,8 km, estendendo-se desde a 

Rodovia dos Tamoios (SP-099), no Município de Caraguatatuba, até o Porto 

de São Sebastião. A contratação e a coordenação do projeto de engenharia 

ficaram sob responsabilidade do DER. 

Pode-se afirmar que o trecho do Contorno Sul que será construído em 

São Sebastião é o setor mais preocupante do ponto de vista dos impactos 

ambientais a serem gerados ao Parque Estadual da Serra do Mar, PESM, 

devido à proximidade de seu traçado em relação aos limites do Núcleo São 

Sebastião. Como forma de minimizar estes impactos negativos, o projeto 

prevê a construção de 11 viadutos e 7 túneis na área do NSS e no seu 

entorno. 

 

4.4.2.7. Dinâmica Imobiliária e os Assentamentos Precários 

No quadro da Dinâmica Imobiliária, tem-se que a cidade de São 

Sebastião apresenta um padrão construtivo horizontal, com edificações 

baixas e de poucos pavimentos. Esse padrão resulta do processo histórico 

de formação das áreas urbanas do município e é reforçado pela Lei municipal 

de Uso e Ocupação do Solo da Costa Sul, que limita a altura das construções 

em até 9 metros 

Nos últimos anos, a cidade vem sendo pressionada por setores 

imobiliários e da construção civil para que os parâmetros construtivos 

permitam a construção de empreendimentos verticais com altura maior que 
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a definida até então. A pressão para que a lei seja alterada não é um fato 

isolado, mas sim resultado de uma dinâmica de valorização imobiliária de 

terrenos localizados junto às praias, própria de cidades litorâneas. 

Na norma que disciplina o uso, a ocupação e o parcelamento da Costa 

Sul do Município, quase uma década após a disciplina atualmente analisada 

para a Costa Norte, encontram-se dispositivos bastante claros para a 

limitação da verticalização. 

Pode-se dizer que a urbanização de São Sebastião, assim como 

grande parte dos municípios do Litoral Norte paulista, está relacionada com 

a expansão dos loteamentos e condomínios fechados, resultante da atuação 

dos agentes do mercado imobiliário. 

Na Costa Norte de São Sebastião a ocupação se caracteriza por casas 

de padrão popular, com áreas de menor interesse imobiliário. Ela abriga 

moradores antigos, que mantém a pesca como atividade principal de renda, 

apresentando assim uma rede de cooperativas de pesca no local. Os 

assentamentos precários ali encontrados apresentam loteamentos 

irregulares, porém apresentam situação mínima de infraestrutura para 

sobrevivência da população. 

A região central do município está ligada diretamente com a rede de 

comércio   e   mantém economia local   concentrando indústrias, serviços   e 

hospitais, além da Petrobrás e do TEBAR, o qual ocupa vasta porção da 

região com seus tanques de petróleo, já apresenta um conjunto de 

assentamentos mais antigos, ocupados principalmente por trabalhadores 

migrantes. Onde o relevo permite, a estrutura é bem definida, o padrão das 

habitações é muito bom e a infraestrutura é completa. As características se 

invertem à medida em que vencem as encostas da Serra do Mar: a 

delimitação dos elementos urbanos se desfaz, e nas franjas é intensa a 

precariedade, insalubridade, isolamento e risco e há conflitos entre a 

ocupação e o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE (PLHIS, 2011). 
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Já a Costa Sul compreende a área mais procurada por turistas em 

todo litoral Norte do Estado de são Paulo, apresentando elevada procura por 

terrenos e segundas moradias. As construções ali presentes são voltadas às 

populações de renda elevada. Esse cenário de expansão imobiliária teve 

auge em 2010 (SÃO SEBASTIÃO, 2012), onde ao mesmo tempo surgiram 

os maiores aglomerados de assentamentos precários do município. A Costa 

Sul é marcada pela grande quantidade de belas praias voltadas para o 

mercado turístico, assim como para o “veranismo”, também conhecido como 

o “turismo” de segunda residência, caracterizado por condomínios fechados 

e uma substantiva gama de casas de veraneio, que predominam na região, 

apresentando assim ampla rede de serviços voltados para o lazer e bem-

estar dos visitantes. Tal região historicamente sofreu transformações sociais, 

econômicas e urbanas devido à intensificação dessas modalidades de 

“turismo”, que foram impulsionadas pela construção da rodovia Rio-Santos, 

facilitando o fluxo de pessoas entre as praias do litoral, e, posteriormente, ao 

planalto (OLIVEIRA, 1998). Por apresentar extensas áreas planas, tornou-se 

alvo de construtoras e adquiriu alto valor imobiliário.  Essa urbanização se 

desenvolveu em sua grande maioria de forma desordenada, sem a adoção 

de ações integradas que incorporassem questões sociais e ambientais 

(COSTA, 1999). 

Os loteamentos e condomínios fechados concentram-se 

predominantemente nas proximidades das praias, nos bairros de Juquehy, 

Maresias, Baleia e Camburi. Também estão distribuídos de forma dispersa 

nos bairros de Barra do Sahy, Boiçucanga e Paúba. São nesses bairros que se 

encontram os imóveis considerados de luxo. 

A maior parte dos domicílios destes loteamentos e condomínios é 

ocupada por famílias de outras cidades que usam esses imóveis como moradias 

de veraneio. No que diz respeito ao parcelamento do solo urbano e à 

implantação de condomínios horizontais, retomam-se os dispositivos definidos 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 263 

 
 

nas Leis municipais nº 225/1978 e nº 561/1987, reguladoras do parcelamento e 

ocupação das Costas Norte e Sul, respectivamente. 

Já em relação ao estabelecimento de assentamentos precários, este tipo 

de moradia está intimamente ligado ao modelo de ocupação, produção e 

modificação do espaço, na distribuição desigual de espaços urbanos. Os 

assentamentos precários são caracterizados por moradias de população de 

baixa renda, muitas vezes em situação de irregularidade fundiária, com a 

existência de risco geológico e por provisão inadequada e insuficiente de 

serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas de saneamento básico, saúde, 

educação, entre outros. Em São Sebastião, grande parte desses assentamentos 

encontram-se sobre encostas de morros, áreas de risco ou de preservação 

ambiental, e por serem precárias, apresentam carência de infraestrutura básica 

e serviços. Tal situação pode acarretar danos ao meio ambiente e à própria 

população e requer mudanças no eixo social e econômico do município. 

Com a valorização das terras devido à especulação imobiliária, o ínfimo 

poder aquisitivo da população local advindo de baixos salários oferecidos na 

região e a falta de uma política efetiva na questão habitacional, favorece a ida 

da população carente para locais visto como rejeitados pelo mercado imobiliário, 

onde geralmente, são locais com restrições ambientais, com riscos geológicos e 

nas proximidades do PESM ou outras Unidades de Conservação. Essa 

“favelização” da zona costeira em áreas impróprias está diretamente ligada ao 

fluxo migratório e turístico, onde as melhores terras são reservadas para 

construções de resorts, condomínios e casas de veraneio (MORAES, 1999). 

As consequências do processo inadequado de crescimento são a falta de 

condições sanitárias mínimas; ausência de serviços indispensáveis à vida das 

pessoas nas cidades; ocupação de áreas inadequadas; destruição de recursos 

de valor ecológico; poluição do meio ambiente; habitações em condições 

precárias de vida. (VILLASCHI, 2003, p. 166) 
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No ano de 2005, a Prefeitura de São Sebastião deu início ao trabalho de 

levantamento e monitoração de áreas irregulares para: coibir novas construções 

e formação de assentamentos irregulares, regularizar e urbanizar os 

assentamentos já existentes, atender às famílias carentes, além de buscar novas 

áreas legais para a construção de conjuntos habitacionais para essas 

populações.  

Trata-se da ZEIS - “porções do território destinadas prioritariamente, à 

recuperação urbanística, regularização fundiária e à produção de habitações de 

interesse social – HIS, incluindo a recuperação de imóveis degradados, à 

absorção da população removida de áreas mais frágeis e protegidas, a provisão 

de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de 

caráter social”. 

Com vistas a implantar as Zonas de Especial Interesse Social, a PMSS 

chegou a cadastrar 71 assentamentos irregulares, através do Plano Local de 

Interesse Social (PLHIS). Segundo o último levantamento, esses assentamentos 

abrigam uma população de aproximadamente 34 mil pessoas, valor que chega 

a representar 40% da população total do município. Dentre estes 

assentamentos, 53 localizam-se na Zona de Amortecimento do Parque (PESM), 

situado na Costa Sul da cidade. (PMSS, 2012). Tal fato está aliado aos baixos 

salários oferecidos à população, que enfrenta problemas de colocação no 

mercado de trabalho (muitas vezes suprido pelo terceiro setor), o alto valor das 

terras nas proximidades da orla devido à especulação imobiliária, além da falta 

de investimentos em moradias populares. 

Para a caracterização dos assentamentos precários e informais, foi 

adotada a divisão territorial utilizada pelo Plano Local de Interesse Social 

(PLHIS) de São Sebastião, que teve seu diagnóstico aprovado em dezembro de 

2011. O território do município foi dividido em Costa Norte, Região Central e 

Costa Sul. 
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Tabela 23. Distribuição de domicílios em assentamentos precários em São Sebastião (favelas 
e loteamentos irregulares). 

Total: 

8.623 domicílios 

% de domicílios precários População 

Costa Sul 58 % 20.157 

Região Central 30 % 10.200 

Costa Norte 12 % 3.906 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Segundo o PLHIS, foram identificados e caracterizados 71 

assentamentos precários com um total de 8.623 domicílios distribuídos no 

território de São Sebastião, predominantemente entre a rodovia SP-55 

(Rodovia Dr. Manoel Hypólito Rego) e a Serra do Mar, reproduzindo um 

modelo de ocupação do território que se repete nas outras cidades do litoral 

paulista. Esse modelo segrega as classes baixas em áreas sem 

infraestrutura adequada e mal servidas de equipamentos públicos, enquanto 

que as áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, localizadas entre a 

referida rodovia e a orla das praias e servidas por infraestrutura e 

equipamentos públicos, são ocupadas por famílias de classe média alta e 

alta. A perversidade marcante deste modelo de ocupação desigual é o fato 

de que enquanto os assentamentos precários são a única alternativa de 

moradia para as famílias mais pobres da cidade, as áreas mais valorizadas 

são ocupadas por moradias de uso ocasional de veraneio. 
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Figura 107 Assentamentos precários em São Sebastião. 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social de São Sebastião, 2011. 

 

Em decorrência desse processo de exclusão social e afastamento dessas 

populações para áreas mais afastadas da orla marítima, os assentamentos 

dessa região promovem intensa ação de desmatamento, sem a instalação de 

qualquer infraestrutura de saneamento básico, de coleta de lixo e de transporte. 

Alguns desses assentamentos estão encobertos por mata e entram em conflito 

com a ZEE. Geralmente são estabelecidos às margens da Rodovia e nos 

chamados “sertões”, adentrando cada vez mais em encostas e morros, os quais 

muitas vezes encontram-se em situações de risco geológicos (escorregamentos 

e inundações).  

Nas praias Baleia, Barra do Sahy e Camburi, foram detectadas invasões 

em APPs, riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, desmatamentos, 

despejo de esgoto e lixo em locais irregulares e invasões da Faixa do DER 

(Departamento de Estradas de Rodagem). 

Alguns dos assentamentos ali existentes invadem as Zonas de 

Amortecimento do PESM, gerando impactos que incluem: 

 Desestruturação de ecossistemas devido ao intenso desmatamento 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 267 

 
 

de Mata Atlântica para fixação de terrenos, 

 Intensificação de atividades ilegais de caça, pesca predatória, coleta 

de palmito e de outras espécies da biota como alternativas de fonte de 

renda, 

 Ocupação de Áreas de Preservação Permanentes - APP´s induzindo 

supressão de vegetação, processos erosivos e assoreamento de 

corpos d’água. 

 Lançamento de dejetos em corpos d’água e captações de água 

clandestinas dentro e no entorno do PESM. 

Na praia da Baleia, encontra-se o Baleia Verde, assentamento precário 

formando por um conjunto de mais de 180 domicílios agrupados às margens do 

Rio Sahy, isolados e submetidos a riscos como escorregamentos e inundações. 

Esse assentamento invade um trecho da rodovia SP-055 e APP e vem se 

expandindo nos sertões. 

Na Barra do Sahy podemos citar a Vila Baiana e a Vila Mosquito, que 

formam um complexo conjunto de assentamentos que se estendem pelo sertão, 

desde as margens da Rodovia até atingir trechos muito íngremes de encosta. 

Apresentam altos riscos geotécnicos, além de problemas de drenagem. 

Já na praia do Camburi, encontram-se 5 núcleos de assentamentos 

precários. A Vila Piavú, é composta por mais de 130 domicílios em situação de 

extrema precariedade e em áreas de risco e vulnerabilidade. 

A instalação de assentamentos precários sem a mínima infraestrutura 

capaz de garantir qualidade de vida vem preocupando entidades locais, pois ao 

passo em que a população é afetada, o meio ambiente também sofre as 

consequências. A comunidade compõe-se de 3.000 habitantes distribuídos em 

aproximadamente 1.200 casas, estando essas residências em área de IPVS 6 

(Índice Paulista de Vulnerabilidade) – Vulnerabilidade muito alta, onde grande 

parte dos domicílios encontra-se em áreas de risco geológico (SABALEIA, 2015). 
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Não obstante a esses fatores, a caça predatória, a poluição causada pelo 

despejo irregular de esgoto nos rios acabou gerando impacto direto na vida do 

caiçara, pois este depende da pesca artesanal para sobreviver e sustentar sua 

família. Ao passo em que a degradação aumenta, essa população fica cada vez 

mais sem os recursos básicos para sua sobrevivência. 

O Mapa elaborado pelo Instituto Pólis em cooperação com a Petrobrás e 

a Prefeitura de São Sebastião, ilustrado na Figura abaixo, indica que área da   

APA Baleia Sahy possui alto potencial para invasões e corrobora a importância 

da criação de mecanismos para frear o avanço da mancha urbana e preservar a 

mata nativa e seus ecossistemas. 

 

Fonte: Instituto Pólis, 2013. 

 

Figura 108 Mapa das áreas de ocupação em potencial no município de São Sebastião 
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4.4.2.8. Percepção do risco e vulnerabilidade social 

Neste cenário de expansão urbana descontrolada e irregular, cria-se 

uma situação de conflito entre urbanização, desenvolvimento econômico e 

meio ambiente, a qual se manifesta na produção e aumento de riscos, tanto 

pela ocupação de áreas frágeis biofisicamente, quanto na exposição da 

população mais carente à produção de vulnerabilidade (MARANDOLA, 

2012). O conceito de vulnerabilidade aqui citado pode ser definido como a 

junção de três fatores: A exposição ao risco, a incapacidade de reação e a 

dificuldade de adaptação perante o risco (MOSER, 1998). O crescimento e 

a expansão urbana trazem em seu processo riscos e perigos resultantes de 

carência de ajustes e aderência no processo produtivo do espaço urbano aos 

sistemas naturais. 

A situação das populações em área de risco está mais relacionada ao 

processo de produção da cidade, e dos terrenos que são deixados de lado 

para tal segmento populacional, do que a uma inadequação na racionalidade 

de parcelas da população nas escolhas de seus lugares de moradia. Em 

outras palavras, é um problema de justiça ambiental, de exclusão e 

segregação (MARANDOLA JR., 2012, p. 112). 

No processo de urbanização de uma cidade, existem duas principais 

fraquezas que são difíceis de combater: incapacidade de sintetizar 

imperativos ecológicos e humanos em uma situação de urbanização 

sustentável e a incapacidade de adequar pobreza e desigualdade social de 

forma adequada, manifestando a vulnerabilidade das populações (PELLING, 

2003), sendo esta intimamente responsabilizada por desastres em áreas de risco 

ou a problemas urbanos e ambientais de modo geral. 

A situação de risco e vulnerabilidade da população se agrava em áreas 

costeiras do Litoral Norte de São Paulo, onde o próprio sitio é por si, 

naturalmente frágil (AB’SABER, 2003) e é justamente nesses sítios que ocorrem 

os mais acentuados processos de urbanização do Estado de São Paulo. Mas 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 270 

 
 

vale ressaltar que a origem do problema não está no crescimento populacional, 

pelo contrário, a população que é exposta aos riscos oriundos das 

transformações do modelo de desenvolvimento urbano em um ambiente 

naturalmente frágil. A localização geográfica, características geológicas e 

geomorfológicas, clima e vegetação são fatores que compõe a vulnerabilidade 

do lugar, expondo populações a certos riscos.  

Com maior ou menor importância, a vulnerabilidade está sempre presente 

e, por conseguinte, o risco também. A vulnerabilidade é intrínseca à noção de 

risco e quase não vemos a necessidade de falar em “aleatório”, “acaso”, 

“casualidade” ou “perigosidade” (REBELO 2003, p. 253-254). 

Nesse sentido, a noção de vulnerabilidade social, considerando a 

exposição aos riscos existentes, à insegurança e as alterações decorrentes de 

mudanças sociais e econômicas, dariam uma visão mais ampla sobre as 

condições de vida dos grupos sociais mais pobres (ALVES, 2009).  

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), mostrado no abaixo, 

busca identificar e analisar as condições de vida da população, levando em 

consideração o caráter espacial através da setorização do espaço.  Este índice 

se vale de informações de duas dimensões da sociedade, conforme descrito na 

tabela abaixo. 

 

  Fonte: Maico Diego Machado, 2012 e Fundação SEADE/SP. 

 

 
Tabela 24. Composição do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). 
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O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS foi criado pelo Governo 

do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação SEADE, para mensurar o 

grau de vulnerabilidade das populações nas cidades paulistas. É derivado da 

combinação entre as dimensões socioeconômicas e demográficas e classifica 

por categorias os setores censitários em sete grupos de vulnerabilidade social, 

sendo os Grupos 1, 2 e 3 (os índices de baixa vulnerabilidade), o Grupo 4 (de 

média vulnerabilidade) e os Grupos 5, 6 e 7 (os índices de alta vulnerabilidade), 

que resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a 

população se encontra exposta indicados na tabela abaixo, bem como o IPVS 

de São Sebastião no ano de 2010. 

  

Tabela 25. Composição das categorias do IPVS.. 

 

Fonte: Maico Diego Machado, 2012 e Fundação SEADE/SP. 

 

Em relação ao município de São Sebastião, como pode ser observado 

no gráfico e na tabela a seguir, a maioria da população residente encontra-

se em situação de Baixa Vulnerabilidade - Grupo 3 (34,5% da população total 
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municipal), seguida pela população em Alta Vulnerabilidade - Grupo 5 

(30,1%), o que corresponde a população residente próximo as encostas (nas 

áreas denominadas “Sertões”). Verifica-se ainda, que no município não há 

população com Muito Alto Grau de Vulnerabilidade (Grupo 6) e nem com 

Vulnerabilidade Alta em áreas rurais (Grupo 7). 

Fonte: IPVS, 2010  

 

 

 

Tabela 26. Características dos Grupos de Vulnerabilidade da População de São Sebastião, em 
2010 

Grupo Características 

 

 

Grupo 1 - 
Baixíssima 
Vulnerabilidade 

Concentra 949 pessoas (1,3% da população total municipal).  

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos domicílios era de R$6.772 e em 2,5% deles a renda não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 
média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 10,0%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 
10,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 6,9% do total da população desse grupo. 

 

 

Grupo 2 - 
Vulnerabilidade 
Muito Baixa 

Concentra 18.120 pessoas (24,9% da população total municipal).  

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos domicílios era de R$3.199 e em 7,0% deles a renda não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 
média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 
de 30 anos representavam 9,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 
10,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 
equivalia a 6,7% do total da população desse grupo. 

Gráfico  23. Distribuição da População do Município de São Sebastião e do estado de São Paulo, 
segundo os Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). 
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Grupo 3 - 
Vulnerabilidade 
Baixa 

Concentra 25.106 pessoas (34,5% da população total municipal). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos domicílios era de R$1.945 e em 16,1% deles a renda não ultrapassava 
meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com 
menos de 30 anos representavam 23,4%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 27,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de 
seis anos equivalia a 9,4% do total da população desse grupo. 

 

Grupo 4 - 
Vulnerabilidade 
Média (setores 
urbanos) 

Concentra 756 pessoas (9,3% da população total municipal).  

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos domicílios era de R$1.710 e em 21,7% deles a renda não ultrapassava 
meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com 
menos de 30 anos representavam 13,1%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 10,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de 
seis anos equivalia a 8,4% do total da população desse grupo. 

 

 

Grupo 5 - 
Vulnerabilidade 
Alta (setores 
urbanos) 

Concentra 1.925 pessoas (30,1% da população total municipal). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 
dos domicílios era de R$1.409 e em 27,0% deles a renda não ultrapassava 
meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 
idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com 
menos de 30 anos representavam 23,5%. Dentre as mulheres chefes de 
domicílios 24,5% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de 
seis anos equivalia a 11,1% do total da população desse grupo.  

Fonte: IPVS, 2010 

 

Do ponto de vista de riscos geológicos, os assentamentos precários 

existentes em São Sebastião encontram- se fixados em sopés de taludes em 

áreas frágeis ambientalmente e apresentam carência de infraestrutura 

(drenagem, saneamento, coleta de lixo, pavimentação, redes hidráulicas e 

elétricas) que são somados a riscos de ordem natural (enchentes em 

planícies ou regiões de instabilidade natural de encostas), podendo afetar a 

segurança dessas moradias. Essas áreas são classificadas como áreas de 

vulnerabilidade alta, conforme indicado na Figura abaixo. 
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Figura 109 Mapa temático da espacialização do IPVS-2010 em São Sebastião. 

 

  Fonte: Maico Diego Machado, 2012, IBGE, 2010; Fundação SEADE/SP 

 

Sabendo-se que o risco apresenta dano potencial, seu efeito pode ser 

mensurado através do grau de probabilidade de ocorrência, e para tanto 

existe uma relação à probabilidade e o efeito. 

O munícipio de Sebastião apresenta áreas de diferentes intensidades 

de risco (indicadas na figura e tabela a seguir) e corrobora a afirmação de 

que a população sujeita a maior probabilidade de riscos encontra-se nas 

encostas dos morros, local procurado para fixação de assentamentos 

precários. 
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Figura 110 Mancha urbana e riscos ambientais. 

 

Fonte: PMSS, 2011. 

 

Tabela 27. Grau de probabilidade do risco e seus efeitos. 
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Fonte: CERRI, 2007. 

4.4.3. Contexto Socioeconômico nas Bacias Hidrográficas de Camburi e 

Barra do Sahy - entorno da Área de Proteção Ambiental Municipal – APA 

Baleia-Sahy. 

A seguir se apresenta dados sociais coletados por meio da aplicação de 

questionários em comunidades localizadas  na Baleia Verde,  Vila Sahy e Piavú 

em Camburi; a localização dessas comunidades nas praias de São Sebastião, 

suas características físicas e espaciais e, por fim, dados socioeconômicos, com 

base em levantamentos bibliográficos e dados obtidos junto à Secretaria de 

Planejamento e Habitação do município de São Sebastião, em seu processo de 

cadastramento das ZEIS e das famílias moradoras nos assentamentos 

estudados, com gráficos que pudessem melhor exprimir a real situação de vida 

dessas pessoas. 

 

4.4.3.1. Vila Baleia Verde – Praia da Baleia 

A Vila Baleia Verde encontra-se na praia da Baleia, Costa Sul do 

município. Tal praia está localizada a 42 km do centro da cidade, a 52 km de 

Bertioga e caracteriza-se como uma praia larga e extensa a qual recebe este 

nome devido à ilha em sua frente (Ilha dos Gatos) ter o formato de uma baleia. 

De águas calmas, chama a atenção de famílias com filhos pequenos, porém seu 

canto direito apresenta ondas maiores, atraindo também alguns surfistas. Sua 

areia dura também possibilita a pratica de esportes (SÃO SEBASTIÃO, 2012).  

Esta praia, apesar de não possuir centro comercial, é muito procurada 

para turismo e veraneio, sendo tomada por condomínios e por segundas 

residências. Quem opta por ficar nesta praia, geralmente procura tranquilidade, 

e quando necessário, podem ter acesso ao comércio e infraestrutura na praia 

vizinha e também pertencente à APA, Barra do Sahy. 
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Fonte: Leandro Saadi, 2015. 

 

Com relação aos assentamentos precários, Baleia Verde é o único 

encontrado na praia da Baleia e apresenta-se com 238 residências e 

aproximadamente 280 famílias, totalizando 756 pessoas (SEHAB, 2016). 

Configura-se basicamente por duas longas ruas não pavimentadas que se 

estendem da rodovia para o sertão, interligadas por vias de menor acesso, 

caracteriza-se como um assentamento inteiramente isolado e sob constante 

risco de inundações (PLHIS, 2014). Uma parte do núcleo ocupa faixa de domínio 

da rodovia (DER) bem como Áreas de Preservação Permanente - APP (Figura 

abaixo). 

Nota-se a existência de sítios espalhados pela região, de porte médio e 

grande, com presença de infraestrutura adequada e até alguns dos 

estabelecimentos com piscina, indicando que são de posse de famílias com certa 

renda superior aos demais moradores. Contrastando assim, com a grande 

maioria das residências encontradas na região, que são mais simples, e muitas 

até de madeira e materiais reaproveitáveis, sem infraestrutura básica para um 

melhor padrão de qualidade de vida. 

Figura 111. Imagem aérea da praia Baleia. 
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Fonte: Leandro Saadi, 2015. 

 

Dos 756 moradores, apenas 253 pessoas responderam ao questionário 

socioeconômico. Entretanto, vale ressaltar que a entrevista foi realizada apenas 

com jovens, adultos e idosos, não estando contabilizado o número de crianças 

residentes. 

Figura 112  Imagem aérea da Praia da Baleia e delimitação da Vila Baleia Verde 
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A distribuição por gênero releva que há maioria de moradores do sexo 

masculino, com 62% do total entrevistado, com relação à faixa etária da 

população entrevistada na Vila Baleia Verde encontram-se em idade adulta (21 

aos 59 anos); vale ressaltar aqui que as categorias criança (0 a 11 anos) e 

adolescente (12 aos 18 anos) não foram contabilizadas. Sendo assim, 77% da 

população residente no Baleia Verde está Economicamente Ativa. 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

A população residente no Baleia Verde é quase que totalmente composta 

por migrantes, os quais vieram para a região em busca de novas oportunidades 

de emprego, sendo este o motivo predominante pela saída da Terra Natal. Cerca 

de 45% dessa migração é proveniente do Estado da Bahia, compondo assim a 

maioria da população do Baleia Verde, em segundo lugar, com 22% está São 

Paulo, com cidades interioranas e, em terceiro, com 6% o Estado do Ceará. O 

restante provém de todas as regiões do país. 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA 

62% 77% 

41% 

10% 13% 

Masculino Feminino Jovem Adulto Idoso 

Gráfico  24. Gênero e faixa etária da população da Baleia Verde 
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Gráfico  25. Origem e motivo da mudança da população residente da Baleia Verde. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Essa grande massa populacional que migrou para São Sebastião nos 

últimos anos, veio devido ao “boom” causando pela atividade turística. O 

mercado imobiliário expandiu suas ações e abriu campo para construções por 

toda faixa litorânea, com predominância na Costa Sul do município. Logo, 

empregos na área de construção civil foram surgindo e enchendo de esperanças 

àqueles que procuravam colocação no mercado de trabalho. 

O nível de escolaridade da população encontra-se bem divido, com 27% 

dos moradores com ensino médio completo e 28% com fundamental incompleto, 

entretanto, seguindo nesta linha, nota-se o alto índice de analfabetos, que chega 

a 11% da população entrevistada. Já com relação à ocupação, 82% da 

população está inserida no mercado de trabalho, enquanto 13% não. Observou-

se que desse total de desempregados, existe correlação com o índice de 

analfabetismo. 
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Fonte: Edson Lobato, 2016. 
 

Nota-se que, apesar de 90% da população local ser alfabetizada, o grau 

de instrução é baixo, o que dificulta o acesso a empregos mais qualificados. 

Nesse sentido, todos os moradores da comunidade e que se encontram 

empregados ocupam cargos de menor qualificação, sendo em sua totalidade 

voltados para o mercado aberto pela atividade turística. 

 

Gráfico  27. Ocupação profissional dos moradores da Baleia Verde. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
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Gráfico  26. Grau de instrução e empregabilidade da população da Baleia Verde. 
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As famílias estabelecidas no Baleia Verde possuem média elevada de 

dependentes de renda, estando entre 5 e 6 pessoas por família, e, contam em 

20% com benefícios sociais oriundos do Governo Federal. Cerca de 30% da 

população faz algum tipo de tratamento de saúde, entre eles hipertensão, 

diabetes e problemas psiquiátricos. 

Com relação à moradia, os imóveis são em 97% dos casos, próprios do 

morador. Quanto ao tipo de construção, conforme dito anteriormente, há uma 

parcela considerável de sítios em bom estado, e casas de alvenaria, porém há 

algumas residências que se encontram em estado precário, sendo construídas 

em madeira ou taipa, e sem a presença de mínima infraestrutura básica para 

qualidade de vida. 

 

Gráfico  28. Situação do imóvel e tipo de construção das moradias da Baleia Verde 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

O acesso às casas é feito por estradas de terra, onde muitas dessas 

moradias encontram-se completamente isoladas na mata, vistas por cima em 

meio a pequenos clarões, reflexo da derrubada de vegetação. Como se pode 

observar na figura abaixo, a presença de moradias em condições precárias pelo 

assentamento indica total falta de qualidade de vida para quem as habita.  
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Outra questão levantada, e de suma importância, é a questão ambiental, 

onde ocorre a derrubada de mata nativa para o assentamento, e o despejo de 

efluentes sem qualquer tipo de tratamento. Além disso, são moradias 

estabelecidas em locais de riscos geológicos, como enchentes e desabamentos, 

conforme já demonstrado na Figura abaixo. 

 

Fonte: Leandro Saadi. 

 

O levantamento feito sobre a infraestrutura das moradias do Baleia Verde, 

indica que 94% das moradias não possuem relógio de iluminação e, que 

praticamente 90% do esgoto gerado é coletado por fossas sépticas e 

rudimentares, e cerca de 5% desse esgoto é despejado a céu aberto, 

comprometendo a qualidade de vida da população local bem como a qualidade 

ambiental dos corpos d’água e remanescentes. A coleta de lixo é realizada no 

assentamento em cerca de 95% dos casos, e o restante é queimado pela 

população. 

 

Figura 113 Assentamentos em extrema precariedade na Baleia Verde 
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Gráfico  29. Tipo de tratamento de esgoto e destino do lixo gerado na Baleia Verde 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Toda água que abastece a região, aliás, toda a Costa Sul é obtida da 

Serra do mar, por meio de poços, nascentes ou mangueiras não havendo ali, 

algum tipo de ligação pública. Essa água coletada é tratada para o consumo 

através de cloração, fervura e filtração, cerca de 20% da população não tem 

nenhum tipo de tratamento dessa água. 
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Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Com relação a educação de crianças e adolescentes e a saúde da 

população em geral, a região não apresenta escolas ou unidade de saúde para 

atendimento da população local, a qual é obrigada a se locomover para outros 

bairros próximos. 

 

4.4.3.2. Vila Sahy - Praia Barra do Sahy 

 

Localizada a 44 km do centro de São Sebastião e 50 km de Bertioga, a 

praia Barra do Sahy possui formato de ferradura, o que confere um toque a mais 

de aconchego e singularidade ao local. Com areia branca e fina e águas claras 

e calmas, torna-se um grande atrativo para famílias com crianças. Seu canto 

direito, com formações rochosas preponderantes, guarda uma piscina natural 

exuberante, já em seu lado esquerdo, encontra-se o Rio Sahy e a Capela Da 

Vila Caiçara, herança deixada pelos caiçaras no início do século (SÃO 

SEBASTIÃO, 2012). 
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Gráfico  30. Tipo de captação de água e seu tratamento da Baleia Verde. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 286 

 
 

A praia da Barra do Sahy conta com uma pequena infraestrutura 

comercial, além de atividades ecológicas, tais como caminhadas por trilhas na 

Mata Atlântica, passeios pelo rio Sahy e mergulho (serviço de lanchas levam até 

ilhas próximas), sendo a culinária regional um dos seus grandes atrativos. 

 

 

Fonte: Leandro Saadi. 

 

Historicamente, a região compreendida entre a orla e as escarpas da 

Barra do Sahy vem sofrendo intensa degradação ambiental resultante da 

invasão desordenada na região. A atividade turística crescente na Costa Sul de 

São Sebastião foi responsável pela modificação espacial e urbana da região, a 

qual apresentou aumento na quantidade de casas de veraneio e condomínios 

por toda orla e, consequentemente, a expulsão do morador caiçara para as 

encostas de morros, único local onde seria viável financeiramente sua fixação, 

já que as proximidades da praia passaram a ter maiores custos de vida. 

A especulação imobiliária tem atraído cada vez mais empreiteiras, as 

quais disputam por cada metro quadrado livre na orla.  Neste cenário de intenso 

“boom” imobiliário, ocorre um aquecimento no mercado de construção civil, o 

Figura 114 Imagem aérea da Barra do Sahy 
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qual tem necessitado e atraído elevado contingente de mão de obra, em sua 

grande parte, vinda de fora do município, a qual acaba se fixando na região para 

suprir a demanda necessária nos setores de construção e manutenção dos 

serviços e infraestrutura turística. Essa tentativa de se fixar nas proximidades do 

emprego e ao mesmo tempo fugir dos elevados custos de vida impostos pelo 

setor turístico é que dá origem aos assentamentos precários. A Vila Sahy, 

localizada no sertão da Barra do Sahy é o maior exemplo dessa atual situação. 

 

Gráfico  31. Origem e motivo da mudança da população residente da Vila Sahy 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Como se observa, 98% da população da Vila Sahy é oriunda de diversas 

regiões do país, com destaque para o Estado da Bahia, que representa 63% da 

população migrante atraída pela crescente oportunidade de empregos gerados 

pelo mercado turístico, tais como pedreiro, porteiro, segurança, doméstica 

cozinheiro e serviços em geral. O principal motivo da mudança como se pode 

observar é a oportunidade de trabalho, representando 84% da vinda de 

migrantes, já questões familiares, com 11%, ficam em segundo lugar. 
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A população da Vila Sahy encontra-se em maioria economicamente ativa, 

com 79% dos moradores colocados no mercado de trabalho, dos 20% que estão 

desempregados foi analisada relação com a taxa de analfabetismo. 

Gráfico  32. Naturalidade e empregabilidade da população residente da Vila Sahy. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Com relação ao grau de escolaridade da população residente, observa- 

se que a maioria não chegou a concluir o ensino fundamental, representando 

mais da metade da população, com 55% dos moradores estando sujeitos a 

empregos com menor grau de qualificação. A taxa de analfabetismo é 

relativamente alta se comparada aos demais níveis encontrados na região. 
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Fonte: Edson Lobato, 2016. 
 

Quando se analisa o grau de escolaridade com o tipo de emprego, 

observa-se que a entrada no mercado mais qualificado se torna extremamente 

difícil e competitivo. Neste cenário, os moradores ficam sujeitos aos empregos 

existentes na região, graças a atividade turística, a qual atrai um pequeno 

comércio e uma gama de opções de trabalho na construção civil e dentro dos 

condomínios e resorts existentes na orla. 
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Gráfico  34. Ocupação profissional dos moradores da Vila Sahy. 

Gráfico  33. Grau de instrução da população residente da Vila Sahy. 
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Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Com relação à distribuição de gênero e a idade da população, há uma 

pequena diferença entre homens e mulheres, já com relação à faixa etária, a 

maior parte dos moradores encontra-se na fase adulta com 30 a 50 anos, 

representando a maioria economicamente ativa. Os questionários não foram 

aplicados a crianças, logo esse número não contará nos dados. 

Gráfico  35. Distribuição de gênero e faixa etária da população residente. 

  

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Segundo levantamento de 2014 da Secretaria de Planejamento e 

Habitação de São Sebastião, a Vila Sahy, composta pelas Vilas Baiana e 

Mosquito, consta 648 imóveis cadastrados e 778 famílias, totalizando 3.266 

pessoas, das quais, 521 responderam o formulário levantado pela Prefeitura. 

Lembrando mais uma vez que os questionários não foram aplicados a crianças. 

As famílias da Vila Sahy possuem em média 5 a 6 dependentes de renda, 

e cerca de 14% da população faz algum tipo de tratamento de saúde 

(hipertensão, diabetes, alcoolismo, tratamento de HIV, entre outros). 
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Com relação à estruturação física da Vila Sahy, pode-se afirmar que 

dentre as três é a mais estruturada e bem urbanizada, com presença de ruas 

asfaltadas e um pequeno e ativo comércio local, o que confere certo grau de 

autonomia a comunidade e vitalidade a região. 

 

Fonte: Leandro Saadi. 

 

A Vila Baiana é a mais antiga e em estágio mais consolidado, 

representando por volta de 90% de toda a população da Vila Sahy. É formada 

por um conjunto de quatro quadras alongadas que se estendem desde as 

margens da rodovia até atingir morros muito íngremes das encostas, fato este 

que confere ao assentamento alto risco geotécnico (deslizamentos de terra, 

desabamentos e inundações). A Vila Mosquito encontra-se em estágio mais 

recente de consolidação, porém encontra-se também em áreas de risco e 

remanescentes de Mata Atlântica. 

Cerca de 70% das moradias são próprias e 25% delas são alugadas. As 

construções encontradas na Vila Baiana e Mosquito são, em sua maioria, feitas 

de tijolo ou alvenaria e uma pequena parcela é construída com material 

reaproveitável. O padrão das construções é bom, entretanto há elevado grau de 

risco geotécnico, como deslizamentos de terra e desabamentos, e alagamentos. 

Figura 115 Imagens aéreas da Vila Sahy 
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Gráfico  36. Situação do imóvel e tipo de construção das residências encontradas na Vila Sahy. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

Existe na Barra do Sahy uma unidade de sistema isolado de tratamento 

de esgoto denominada ECTE (Estações Compactas de Tratamento de Esgoto). 

Esse sistema atende a Vila Sahy, com vazão de 250m3/dia o qual após tratado 

é lançado em corpo d’água e Rio Sahy, que desemboca direto no Oceano 

Atlântico. Infelizmente esse sistema não é suficiente para o tratamento de toda 

população, atendendo somente uma parcela dela, o que corrobora os 80% de 

utilização de fossa séptica. A coleta de lixo é realizada em 99% das moradias, 

restando apenas 1% que é queimado. 

Gráfico  37. Destinação do esgoto e do lixo gerado na Vila Sahy. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
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Conforme dito anteriormente, toda água que abastece a Costa Sul, 

provém da serra, sendo realizado através de poços ou nascentes e o tratamento 

é feito de forma caseira, por meio de cloração, filtração ou fervura. Porém, cerca 

de 41% da população não faz uso de água tratada. 

 

Gráfico  38. Tipo de captação de água e seu tratamento da Vila Sahy.. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
 

Com relação a educação de crianças e adolescentes, existe na Barra no 

Sahy uma escola e uma creche nas quais atendem comunidades da Vila Sahy, 

Baleia Verde, algumas crianças da praia Preta e Juquehy, sendo elas: Creche 

da Barra do Sahy e a EMEI/EM – Henrique Tavares de Jesus/ Sonho de Criança 

na qual atende 90% alunos da Vila Sahy, 8% da Baleia e 2% de Juquehy e praia 

Preta, totalizando 484 alunos. 

Destaca-se também o trabalho educativo desenvolvido pelo Instituto 

Verdescola. Há também na Barra do Sahy, uma Unidade de Saúde da Família – 

USF responsável pelos atendimentos básicos de saúde da região. 
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4.4.3.3. Vila Piavú – Praia de Camburi 

Localizada a 37 Km no centro de São Sebastião e a 165 Km de São Paulo 

praia de Camburi revela-se como “point” de surf e badalação. Dividida   por uma 

península da praia de Camburizinho, a região se revela como uma das mais 

belas paisagens no município. A praia possui areia branca e fina e um   mar de 

ondas perfeitas e cristalinas, perfeito para um dia de ondas e esportes aquáticos.  

São realizadas no local trilhas ecológicas por entres os sertões de 

Camburi, onde existem caminhos d’água, antigas fazendas e a exuberância da 

Mata Atlântica (SÃO SEBASTIÃO, 2012) 

A região é muito conhecida por ser o maior centro de produção de 

artesanato em caixeta, devido ao elevado grau de ocorrência de caixetais. 

Moram no local muitos artesãos tradicionais que preservam a cultura caiçara 

deixada pelos seus ancestrais, e que tentam de alguma maneira preservá-la nos 

dias atuais. Ao longo das vias e nos bairros, pode-se observar tendas 

espalhadas, com inúmeros produtos à venda, criados pelos próprios moradores 

com material retirado no local. 

 

Fonte: Leandro Saadi. 

 

Figura 116 Imagem aérea da Praia do Camburi 
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Camburi apresenta um total de 897 domicílios precários, o que representa 

um total de 17% dos assentamentos da Costa Sul: Vila Débora, Lobo Guará, Vila 

Barreira, Areião e Vila do Piavú, sendo esta última de interesse para o relatório, 

devido à proximidade com a APA Baleia-Sahy. 

Essa alta ocorrência de assentamentos nos sertões de Camburi se deve 

ao fato de a região possuir uma extensa área de planícies, se não a maior da 

Costa Sul, sendo grande atrativo para a construção civil e para a fixação de 

comunidades carentes, devido ao seu menor valor, quando comprado às terras 

nas proximidades do mar.  

Com o aumento da especulação imobiliária e o avanço das casas de verão 

na orla, a região de planície fora se tornando alvo de parcelamentos clandestinos 

ao passar dos anos. A medida em que o tempo passava, esses lotes, que até 

então foram adquiridos por um valor alto no começo, começaram a sofrer 

repartições clandestinas, e adentraram nos sertões, de forma desordenada, 

predatória e precária. 

A Vila de Piavú possui 131 loteamentos cadastrados, com 157 famílias 

residentes e um total de 660 habitantes, segundo dados da Secretaria de 

Planejamento e Habitação de São Sebastião, através de levantamento realizado 

em 2014. Desde total, responderam ao questionário socioeconômico 101 

pessoas. Lembrando que tal entrevista não fora aplicada em crianças e 

adolescentes. 
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Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Destaca se, na imagem abaixo, as diferentes Zonas de Interesse Social – 

ZEIS e suas delimitações, com destaque a ZEIS 29 da Vila Piavú, como 

comunidade lindeira a Unidade de Conservação. 

A população que habita a Vila de Piavú é composta basicamente por 

migrantes, igualmente como nas outras vilas tratadas, sendo 97% oriundas de 

outras regiões, com 44% dos moradores provenientes do Estado da Bahia. O 

motivo principal da mudança foi a busca por oportunidades de trabalho, 

representando cerca de 50% das migrações, já a família fica em segundo lugar, 

com 30% como motivo de mudança e melhoria na qualidade de vida representa 

apenas 10% do total de imigração ocorrido na região.  

 

Figura 117. Imagem aérea da Vila Piavú. 
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Gráfico  39. Origem e motivo da mudança da população residente da Vila Piavú. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Com relação a distribuição por gêneros e faixa etária, a Vila Piavú 

apresenta 59% da população do sexo feminino e 70% da população encontra- 

se economicamente ativa e apenas 3% de idosos na região. 

 

 

Gráfico  40. Distribuição de gênero e faixa etária da população residente. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
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O grau de instrução predominante da população de Piavú é relativamente 

baixo, onde 72% dos moradores concluíram apenas o ensino fundamental, e 

11% são analfabetos, taxa considerada alta nesta região. Comparativamente 

relacionado aos dados obtidos, a taxa de empregos se distribui de forma 

semelhante, onde 72% da população encontra-se no mercado de trabalho, 

enquanto 27% está desempregada, apenas 1% está aposentado. 

 

Gráfico  41. Grau de instrução e empregabilidade da população de Piavú. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
 

Em média, as famílias possuem 5 a 6 dependentes de renda, entretanto, 

9% das famílias ali estabelecidas possuem cerca de 9 pessoas dependentes de 

renda. Dados esses, que, quando correlacionados com a faixa etária, indicam 

maioria de crianças e idosos, os quais não exercem atividade remunerada. 

Dentre as 157 famílias, cerca de 50% da população recebe algum tipo de 

Benefício Social oriundo do Governo Federal. Já com relação à saúde, cerca de 

57% da população realiza algum tipo de tratamento, sendo em sua grande 
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maioria, pessoas com idade entre 45 a 68 anos.  Doenças cardíacas, 

hipertensão, distúrbios mentais, e diabetes são as mais ocorrentes. 

 

No que diz respeito a moradia, a Vila do Piavú possui um padrão 

completamente descaracterizado. Em meio a pousadas e casas de veraneio de 

padrão médio, surgem alguns nichos de assentamentos, localizados nas 

proximidades da estrada, conforme se adentra ao sertão, o padrão cai 

completamente, se revelando uma situação de extrema precariedade. Casas 

feitas sobre terreno instável e em áreas de risco se espalham por entre clareiras 

abertas e somem na mata, conforme a imagem a seguir. 

 

 

Fonte: Leandro Saadi. 

 

Cerca de 88% dos imóveis cadastrados são considerados próprios e 5% 

alugado. O padrão das casas, comparado as demais vilas, cai 

consideravelmente, apresentando mais de 30% das construções feitas com 

madeira e material reaproveitável. 

 

 

Figura 118 Imagem aérea da Vila Piavú. 
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Gráfico  42. Situação do imóvel e tipo de construção das residências encontradas na Vila 
Piavú. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Igualmente às outras vilas e toda a Costa Sul, o abastecimento de água 

é realizado via captação em nascentes da serra e poços. Já o tratamento da 

mesma é realizado em apenas 30% das moradias. 
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Gráfico  43. Tipo de captação de água e seu tratamento da Vila Piavú. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
 

A iluminação em grande parte das residências é através de ligações 

elétricas clandestinas e por velas e lamparinas. O esgoto do Piavú é 

praticamente todo tratado por meio de fossas sépticas, e, 5% despejado a céu 

aberto, entretanto, o município mantém o tratamento de esgoto apenas em 

escolas municipais. Nos cadastros realizados, cerca de 96% das famílias 

afirmam que há coleta de lixo, entretanto, o que se observa na região, é um 

grande despejo em meio as matas e em 3% dos casos, queimado. 
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Gráfico  44. Destinação do esgoto e do lixo de Vila Piavú. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 

Com relação à educação das crianças e adolescentes, Camburi conta 

com uma escola e uma creche, EMEI/EM Professor Lino Marques de Oliveira na 

qual atendem 98% das crianças do bairro de Camburi e 2% de crianças da 

Baleia, totalizando 390 crianças, entre o período vespertino. 

Já com relação a saúde, há em Camburi uma Unidade de Saúde da 

Família (USF), onde são realizados atendimentos básicos para as comunidades 

locais das 7h às 17h. 

 

4.4.3.4. Considerações Gerais 

Em um balanço geral, pode-se dizer que as três Vilas estudadas 

apresentam uma população composta por 98% de migrantes, em sua grande 

maioria oriundos do Nordeste do país, motivados principalmente pelas 

oportunidades de emprego que surgiram ao longo da última década, devido ao 

crescimento da atividade turística, principalmente na Costa Sul do município.  

O mercado na construção civil tornou-se extremamente atraente, 

favorecendo e ocasionando a vinda de elevado contingente populacional. 

Entretanto, nesse cenário de expansão imobiliária, as terras que antes eram de 
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domínio caiçara passaram a ter valor extremamente elevado para os padrões 

das populações locais, obrigando-os assim a migrarem para áreas mais 

distantes. 

As populações que foram chegando na região para trabalhar, precisavam 

se fixar em algum ponto, de preferência, nas proximidades do emprego, porém, 

com o padrão de vida elevado na orla, acabaram por se fixar também nos 

chamados sertões. Os sertões são áreas opostas à orla, separadas pela rodovia, 

e são consideradas áreas de baixo valor comercial, porém de grande valor 

ambiental, por abrigarem importantes remanescentes de Mata Atlântica e 

estarem nas proximidades ao Parque Estadual da Serra do Mar. 

Com grau de escolaridade relativamente baixo, ofertas de trabalho que 

não exigem qualificação e baixo poder aquisitivo, os sertões tornaram-se a única 

alternativa para moradia. Sem nenhum planejamento e com deficiência extrema 

de infraestrutura, os assentamentos precários foram dominando os sertões da 

Costa Sul de São Sebastião. 

Dentre os assentamentos precários cadastrados pela Prefeitura 

Municipal, sendo cerca de 42 Zonas de Especial Interesse Social-ZEIS e 62 

Núcleos de Regularização Fundiárias-NRF, a Vila Baleia Verde, Vila Sahy e 

Piavú são os três assentamentos com maior proximidade à APA Baleia-Sahy e 

por isso, objeto de destaque na análise e estudo social e econômico do presente 

documento. 

Destaca se, na imagem abaixo, algumas Zonas de Interesse Social – ZEIS 

e suas delimitações, com destaque as ZEIS A21 da Baleia Verde e A28 da Vila 

Baiana/Sahy como sendo as comunidades lindeiras a Unidade de Conservação.  

Vila Sahy é o maior e mais estruturado dentre as três vilas, com ruas 

asfaltadas, iluminação pública, rede de esgoto, que atende uma porcentagem da 

população, coleta de lixo e um pequeno comércio que garante certa autonomia 

à comunidade e dá vitalidade ao lugar. As casas apesar de simples, possuem 

Figura 119 Áreas A21 e A28 definidas por IG (2006) e as ZEIS existentes no entorno 
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certo padrão e infraestrutura. Além disso, a região conta com uma extensão de 

ensino para crianças e capacitação de jovens e adultos, o Instituto Verdescola, 

há uma escola e uma creche nas proximidades nas quais atendem à demanda 

de crianças e adolescentes dos bairros próximos e conta também com uma 

unidade de atendimento básico de saúde. 

 

Fonte: ICC, 2018. 
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Figura 120 Área A20 definida por IG (2006) e as ZEIS existentes no entorno 

 

Fonte: ICC, 2018. 

 

Um grave problema enfrentando nos assentamentos da Vila Sahy é a 

questão do elevado risco geotécnico em que se encontram uma faixa de 

moradias grudadas no sopé da montanha e da Mata Atlântica, local 

extremamente instável devido à falta de vegetação que garanta a estabilidade 

das encostas e o grau de inclinação em que estão as residências, ficando 

suscetíveis a escorregamentos de terra e desabamentos. Planos de emergência 

estão sendo analisado, uma vez que tal situação expõe a população em risco de 

morte. Além disso, algumas residências estão em faixas pertencentes ao DER, 

podendo ser retiradas a qualquer momento. Nas vilas Piavú e Baleia Verde o 

problema encontrado além da falta de saneamento e infraestrutura, consiste na 

drenagem deficiente de água que escoa das montanhas, tornando a região 

suscetível a inundações. 
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Cada uma das três vilas possui uma associação de moradores, 

responsável por divulgar eventos, e ser porta voz entre comunidade-poder 

público, sendo elas: AMOVILA na Vila Sahy, SABALEIA na Baleia Verde e a 

Associação de Amigos Vila Piavú no Camburi. O ICC está sempre em contato 

direto com tais associações, reportando todo e qualquer tipo de informação, 

realizando reuniões para participar da vida cotidiana das comunidades e 

promovendo eventos que estimulem o comércio local, a cultura local e tragam 

recursos para a região. 

Em suma, a região da Costa Sul é caracterizada pela intensa atividade 

turística e o mercado voltado a ela, atraindo sazonalmente um elevado 

contingente populacional para região. Tal fato fez que com que se   expandisse 

a estrutura de serviços voltados ao lazer desse setor, valorizando as terras nas 

proximidades da orla, elevando o padrão de vida na região. Entretanto, não 

existe, para o morador, um sistema ou infraestrutura que garante a manutenção 

e o funcionamento desses serviços, em termos de serviços básicos de 

sobrevivência. Sem condições de manter o padrão de vida imposto na orla, são 

obrigados a morar em locais ilegais e de risco à vida, sem condições básicas de 

qualidade de vida. Não há políticas habitacionais que visem o bem-estar das 

populações carentes, que atendam suas necessidades. As ZEIS foram criadas 

como uma forma de regularizar a situação habitacional da população carente e 

prover melhorias de serviços sociais. Entretanto, é necessário que haja 

cooperação da população local, para que realizem os cadastros sociais, sendo 

a única forma de se fazer notar a comunidade. Ao que se percebe quando 

estudados os questionários obtidos junto à prefeitura, ainda há moradias a serem 

cadastradas, o que dificulta planos de ações de melhorias 

 

4.4.3.5. Lixão – Aterro Sanitário da Baleia 

Criado em 1988, a Prefeitura de São Sebastião utilizou-se de área de 92 

mil metros quadrados na Praia da Baleia, em local totalmente inapropriado do 
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ponto de vista geológico e, portanto, ambiental para dispor o lixo doméstico do 

município, com todo tipo de problemas de gestão como lixo descoberto, falta de 

drenagem, presença de catadores de lixo, etc.).  

Em junho de 98, foi assinado um TAC – Termo de Ajustamento de 

Conduta, em que a Prefeitura se comprometia a corrigir as irregularidades 

ambientais, providenciando o isolamento da área, a cobertura com terra, 

adequação das declividades de forma a não serem formados pontos de acúmulo 

de água, drenagem e tratamento dos líquidos percolados e a adoção de rotinas 

e procedimentos operacionais que garantissem o uso racional da área.  

Paralelamente, também em junho de 98, a Prefeitura solicitou do Comitê 

de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, verba do FEHIDRO para a execução 

das melhorias, assim como para a elaboração do RAP – Relatório Ambiental 

Preliminar. 

Em 2000, a Prefeitura firmou um acordo de cooperação técnica com o 

governo da Alemanha, para a implantação de um processo aeróbico de 

degradação dos resíduos, onde o lixo, após ser homogeneizado 

mecanicamente, seria projetado em montes, com dimensões projetadas, sobre 

“pallets” e com um sistema de drenos em seu interior, possibilitando a circulação 

do ar naturalmente, sem a necessidade de aeração mecânica e visando a 

estabilização química e biológica do material. Ao final do processo, o produto 

final poderia ser disposto no solo. 

Em projeto foi implantado pela firma FABER-AMBRA, que desenvolveu o 

processo junto com o governo da Alemanha. No entanto, a implantação do 

empreendimento deu-se sem o devido licenciamento junto aos órgãos 

ambientais e iniciou-se longa negociação com a CETESB, para que o processo 

fosse regularizado. Com a constatação de que, com início do período de chuvas, 

o problema permanecia e se agravava, com o extravasamento do chorume para 

o solo e corpos d´água, a agência ambiental deu nova advertência, concedendo 

prazo para que Prefeitura regularizasse a situação. Inúmeras ações foram 
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empreendidas pelo órgão ambiental para a correção dos problemas e adequada 

operação do aterro, no entanto, foram ignoradas pela Administração Municipal. 

Em abril de 2003, foi realizada nova vistoria no local, constatando-se a 

implantação de um tanque visando o armazenamento do chorume coletado. 

Entretanto, esse equipamento recebia somente 15% do chorume gerado, 

enquanto que 85% do líquido percolado continuava atingindo o solo e drenagens 

próximas, e os resíduos continuavam sendo depositados inadequadamente.  

Em 24 de novembro de 2003 o órgão ambiental aplicou penalidade de 

multa em decorrência da disposição inadequada no solo dos resíduos 

domiciliares, da não captação do chorume e em virtude dos montes (leiras) de 

resíduos terem atingido a área alagadiça e com vegetação. Em 12 de maio de 

2004, após inspeção na área, juntamente com equipe do Ministério Público 

Estadual, constatou-se que persistia a situação inadequada. 

Em outra vistoria foi constatado que o líquido está se espalhando pelas 

imediações e a Cetesb aplicou duas multas no município, uma delas por 

reincidência, que terminou com o fechamento desse Aterro Sanitário por ordem 

judicial. 

 

4.4.4. Contexto Socioeconômico Local - Área de Proteção Ambiental 

Municipal – APA Baleia-Sahy – Conflitos, Potencialidades e 

Oportunidades  

 

4.4.4.1. Aspectos Locais - Patrimônio Histórico – Cultural do “Portinho” 

da Barra do Sahy  

Tendo em vista o histórico e o contexto socioeconômico da Barra do Sahy, 

da APA Baleia Sahy e alguns aspectos culturais e antropológicos ainda 

presentes no bairro e no “Portinho”, e considerando a metodologia adotada para 

o Capítulo Zoneamento, em que a área do “Portinho” está classificada como 
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Zona de Turismo Especial, Histórico e Cultural-ZTEHC, torna se imprescindível 

um aprofundamento sobre os conteúdos atinentes a essas temáticas, que se 

fazem presentes tanto nesse local  como no município e, regionalmente, no 

Litoral Norte de São Paulo, conforme segue:  

No Brasil, populações tradicionais, como categoria da antropologia, 

incluem-se dentre as chamadas "sociedades rústicas”, fazendo parte da 

sociedade dominante, embora muitas vezes marginalizadas. Designa, portanto, 

populações de pequenos pescadores, pequenos agricultores, ribeirinhos, 

pantaneiros, extrativistas, caipiras, caiçaras, que utilizam em suas atividades de 

reprodução de seu modo vida os recursos da natureza, causando a este baixo 

impacto por deterem um conhecimento etnoecológico e por dependerem da 

continuidade dos recursos, seja prática ou simbolicamente. 

Especificamente, as populações caiçaras são populações tradicionais, 

cuja cultura e modo de vida são diferenciados da sociedade dominante, sem dela 

estar desligada. Pode-se dizer, que se tratam de camponeses, uma expressão 

regional de campesinato, como sugere DIEGUES (1972) inspirado em 

REDFIELD.  

 

4.4.4.2 Cultura caiçara, cultura de uma População Tradicional. 

O entendimento do que seja a cultura caiçara, necessita em primeiro lugar 

que se denomine o "caiçara". Há controvérsias entre vários autores acerca de 

quem é o caiçara. Pode-se partir de alguns aspectos para a sua definição. 

Etimologicamente o vocábulo caiçara é de origem Tupi guarani, caiçara, que se 

refere aos tocos para prender as canoas próximas às tabas. O aspecto 

"localização", por vezes chamado de geográfico, é o mais vago, pois, seria todos 

os indivíduos que nascem e moram no litoral paulista, paranaense e em parte do 

litoral fluminense. O aspecto "étnico", leva em consideração a descendência 

vinda da miscigenação entre os brancos (colonizadores), os índios (nativos) e os 

negros (escravos). Contudo, numa análise mais ampla, esta é a formação da 
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maioria do povo brasileiro. O aspecto "cultural", este mais complexo, baseia-se 

no campo simbólico e material dos habitantes do litoral. 

A exposição de vários aspectos para a definição do termo caiçara, não 

quer dizer que haja um certo ou verdadeiro, e sim que neste trabalho ele é 

apresentado tal qual foi visto e sentido durante o contato estabelecido em campo, 

isto é, como o morador do litoral paulista, fruto da miscigenação de brancos, 

índios e negros, que herdou destes, costumes, conhecimentos, mitos, 

tecnologias, técnicas, que num contexto ímpar de contato com o mar e a Mata 

Atlântica, desenvolveu características próprias. 

Contudo, essas características não fazem dele um ser totalmente 

diferenciado ou muito menos isolado. Sua cultura, chamada de tradicional, o 

coloca, segundo categoria antropológica, como membro das "populações 

tradicionais" e estas dentro das "sociedades rústicas", fazendo parte, ainda que 

marginalmente, da sociedade dominante. 

Para Antônio Candido" o caiçara nada mais é do que a expressão regional 

do caipira do interior de São Paulo". Portanto, um camponês. 

FIRTH (1974), expressa a necessidade de ampliar o sentido do termo 

camponês, a fim de abarcar outros tipos de pequenos produtores tais como o 

pescador ou o artesão rural, que participam do mesmo tipo de organização 

econômica simples e de vida em comunidade. 

Desta forma então, o caiçara é um camponês, pois se trata de um 

agricultor e/ou pescador cujo modo de produzir, visa em primeiro lugar o 

provimento da unidade familiar, utilizando totalmente ou parcialmente o trabalho 

desta unidade, e cujo excedente da produção é comercializado, para a obtenção 

dos bens ou serviços que não possa produzir ou realizar e para manter ou ainda 

aumentar seus meios de produção. 

Maria Luíza Marcílio, que estudou durante anos o modo de vida caiçara 

em Ubatuba, também os identifica como camponeses, e analisa sua economia: 
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A economia camponesa dos caiçaras, caracteriza-se pela oposição à 
economia primitiva das tribos selvagens de um lado e à economia industrial 
do outro. Em contraste àquelas duas, ela deve responder a lógica do 
autoconsumo da família e fornecer de alguma forma, uma contribuição à 
economia global. MARCÍLIO (1986) 

Sendo o caiçara um tipo de camponês, ainda que com suas 

especificidades de imaginário, costumes e relações sociais, calcados de forma 

quase simbiótica com a natureza, é necessário entendê-lo enquanto tal. 

Segundo OLIVEIRA, (1996), é necessário enxergá-lo de forma mais ampla: 

... o camponês enquanto classe, ou seja, compreendê-lo no contexto da 
sociedade brasileira. 

Não sendo uma cultura isolada, mudanças são inevitáveis. Seria 

ingenuidade ou mesmo uma perversidade congelar no tempo e no espaço uma 

cultura. Assim pensando, não se estaria muito distante da postura dos 

conservacionistas radicais, que isolaram "áreas naturais", verdadeiras ilhas para 

protegê-las deles próprios. 

Portanto, incorre-se muitas vezes em erro, ao associar-se a cultura a 

objetos, esquecendo-se das relações econômicas e sociais. No caso caiçara, 

sua cultura associa-se a objetos como a casa de pau a pique, a casa de farinha, 

aos cestos, tipitis, canoas etc., e assim pensando, realmente esta cultura 

praticamente desapareceu. Esquece-se que uma cultura territorializa-se de 

acordo com o modo de vida desenvolvido em determinado espaço e assim como 

a cultura este também é dinâmico. 

Mesmo diante da expropriação, das mudanças que lhe foram impostas, o 

caiçara ainda assume-se, identifica-se como caiçara, assim como identifica 

outros caiçaras, demonstrando um sentimento de cumplicidade, de pertencer ao 

mesmo bairro e partilhar códigos, saberes, um modo semelhante de enxergar a 

vida e também os problemas, como conta este caiçara de Barra do Sahy: 

Eu sou caiçara, hoje tem bem poucos aqui, muitos foram embora, quem é 
daqui conhece o lugar de verdade, é diferente de quem vem de fora, mesmo 
que more muito tempo. 
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É principalmente no choque entre culturas, que há a afirmação delas. O 

auto-reconhecimento, no caso da Barra do Sahy, como relata esta caiçara, é 

fruto do contato conflitivo entre modos de vida completamente distintos, ou seja, 

da população caiçara e a população urbana industrial.  

Trata-se de um processo dialético, pois ao mesmo tempo em que a 

caiçara se distancia, compulsoriamente ou não, de elementos de sua cultura, 

devido às intervenções do poder público e ao contato mais intenso com a 

sociedade urbana industrial, devido ao turismo, ao mesmo tempo ele passa 

enxergar as diferenças e auto afirmar-se diante delas. 

 

4.4.4.2.1. O caiçara de Barra do Sahy 

O bairro de Barra de Barra do Sahy sofreu enormes transformações nas 

últimas décadas, principalmente em decorrência da chegada do turismo. Hoje 

em dia, é constituído em sua maioria por casas de segunda residência, ou seja, 

casas de veraneio, mas ainda é possível encontrar uma parcela da população 

que tem suas origens ligadas à origem do bairro, que conservam a identidade 

caiçara. 

Os caiçaras deste bairro têm seu próprio mito de formação deste e 

segundo MORIN (1986) apud DIEGUES (1994): 

...os mitos são narrativas que descrevem a origem do mundo, a origem do 
homem, o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as suas relações com os 
deuses e os espíritos. Mas os mitos não falam só da cosmogênese, não falam 
só da passagem da natureza à cultura, mas também de tudo o que concerne 
a identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de tudo o que 
suscita a interrogação, a curiosidade, a necessidade, a aspiração. 
Transformam a história de uma comunidade, cidade, povo, tornam-na 
lendária, e mais geralmente, tendem a desdobrar tudo que acontece no nosso 
mundo real e no nosso mundo imaginário para os ligar e os projetar juntos no 
mundo mitológico.  

Os relatos orais sobre a história da formação do bairro, apontam que o 

bairro teria sido formado a partir de uma fazenda que pertencia a Sra. Maria 

Caetano. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 313 

 
 

A formação do bairro acontece por meio do uso libertário da terra, de 

espaços dos quais seus antepassados, pescadores/agricultores iam se 

apropriando em uma relação dialética com a natureza, que ora era a amiga, mãe 

provedora das necessidades, ora a entidade que não devia ser desafiada, pois 

podia tornar-se inimiga (muitas chuvas, mar agitado, pragas). 

Contudo, segundo DIEGUES (1994), sua relação com esta era quase 

simbiótica, seu modo de vida incorpora esta dimensão de respeito à natureza, e 

isto não quer dizer, que eles não a usassem, muito pelo contrário, é por meio do 

uso concreto ou abstrato de um espaço, que este territorializa-se. De acordo com 

RAFFESTIN (1993): 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa" o espaço.  ...o território, é um espaço 
onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a prisão 
original, o território é a prisão que os homens constroem para si.  

E nesse processo de territorialização, a luta para continuar a existir, para 

exercer plenamente seu modo de vida, cuja produção estava calcada na unidade 

familiar e prioritariamente para seu provimento, esses pequenos 

pescadores/agricultores que se fixaram em Barra do Sahy, bem como boa parte 

do litoral norte paulista, confrontaram-se com os grandes fazendeiros de café e 

de cana da região, que produziam para exportação, usando mão de obra 

escrava. Assim, de acordo com a reconstituição histórica da região, a 

configuração dos limites físicos dos bairros, aconteceu pela diferença entre 

modos de vida entre grandes fazendeiros e caiçaras. 

Segundo a memória do "tempo dos antigos" o importante era manter a 

liberdade do trabalho e da vida. 

A apropriação dos espaços não se deu apenas pelo uso direto e contínuo 

dos mesmos, por meio de moradias e roças etc., mas também pelos usos 

esporádicos, quando da caça e extração de produtos da mata, pelo uso indireto, 

pois as nascentes dos rios que eram utilizados na baixada, foram incorporadas 
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ao território, e pela dimensão simbólica e mítica destes espaços, que habitam o 

imaginário dos caiçaras. Portanto, de uma forma ou de outra, este caiçara, 

territorializou esses espaços. Ainda segundo RAFFESTIN (1993):  

a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de uma 
coletividade, pelas sociedades em geral. 

Depois de constituída esta territorialidade ao longo de anos de vivência 

no bairro, vieram então os especuladores imobiliários e a SP-55, que dividiu o 

bairro. E contra estes agentes e ações, o modo de vida caiçara ainda tenta se 

impor, em usos transformados de seu território, que foi fragmentado e 

normatizado, pela sociedade urbana industrial.  

 

4.4.4.2.2. As transformações no cotidiano do bairro. 

Todos os relatos apontam que desde a origem do bairro, a atividade 

principal dos moradores de Barra do Sahy era a pesca e a agricultura, assim 

como outras atividades extrativas e de caça, todas voltadas para o provimento e 

desempenhadas pelo grupo familiar.  

Segundo depoimentos de moradores caiçaras, estas atividades eram 

desempenhadas de forma harmônica com o meio ambiente, numa integração 

que possibilitou que até hoje o Bairro seja bonito e agradável e atraia tantas 

pessoas.   

O trabalho nestas atividades era dividido segundo as habilidades e 

possibilidades de cada um e ao longo do ano, num calendário que 

grosseiramente dividia-se em duas partes, o tempo frio e o tempo quente. 

O tempo frio que ocupava os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e 

setembro, era o tempo de preparar a terra, fazer a coivara (a queima de um 

trecho de mata que será utilizado para posterior plantio), podendo muitas vezes 

o plantio da mandioca e do milho estender-se nos meses de outubro e novembro. 

Era um trabalho pesado, praticado principalmente pelos homens, mas que 

contava é claro com a ajuda feminina, com exceção da coivara, considerada a 
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fase mais insalubre do processo, as mulheres acompanhavam seus 

companheiros ou pais na roça. 

O tempo quente que ocupava os meses de outubro, novembro, dezembro, 

janeiro, fevereiro e março, era o tempo de pescar e colher. A pesca era a única 

atividade essencialmente masculina, pois as vezes ela exige uma ausência 

prolongada de casa (para aqueles que trabalham embarcados nesta época) e 

por superstições, lendas que dizem que mulher no mar atrai mau agouro. 

Entretanto, enquanto os homens pescam, as mulheres cuidavam praticamente 

sozinhas dos sítios. 

Apesar de não haver uma divisão muito rígida do trabalho, havia 

momentos nos quais esta separação ocorria. As atividades de produção da 

farinha, as atividades domésticas (lavar, cozinhar, cuidar das crianças) cabiam 

em geral às mulheres, assim como cuidar das criações e das plantas do quintal 

(geralmente medicinais e pequenas roças). 

Começava-se a trabalhar cedo. Em geral aos 10 anos de idade, as 

crianças já acompanhavam seus pais na roça ou em outras atividades, onde iam 

aprendendo o trabalho e a enxergar a vida como um caiçara. Quando a mãe 

estava na roça, sempre um dos filhos ou filhas mais velhas ficava em casa para 

cuidar dos irmãos pequenos e do restante das atividades 

Havia casos também de um ou mais filhos saírem do sítio para trabalhar 

em outra atividade nas cidades, garantindo assim, outras formas de renda 

familiar. 

Quando um filho ou filha casava-se, sua casa era construída próxima a de 

seus pais, portanto ele ou ela recebia a área de moradia, diferentemente da área 

de roça que não era recebida dos pais, e sim, era aberta uma nova área para a 

nova família. Contudo, muitas vezes, algumas atividades eram comuns, como a 

das criações ou as de produção da farinha. 

Além das relações de produção serem centradas na unidade familiar, num 

conjunto mais amplo as relações entre as famílias eram marcadas pela amizade 
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e solidariedade, o que gerava um sentimento de pertencimento àquele lugar, 

àquele bairro. 

Desta maneira, a forma de produção em Barra do Sahy podia ser 

denominada como camponesa, pois o trabalho não era uma mercadoria e 

dependia de conhecimentos acerca dos ciclos da natureza. Porém, estabeleciam 

relações com os centros próximos (São Sebastião e Santos) para negociarem 

seus excedentes, comprar o que não podiam produzir, como o querosene, 

tecidos, sal etc., além é claro das relações de amizade que mantinham com 

moradores de outras praias e sertões. Segundo DIEGUES (1994): 

Essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos 
recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução social 
e cultural, como também percepções e representações em relação ao mundo 
natural marcadas pela ideia de associação com a natureza e dependência de 
seus ciclos. Culturas tradicionais, dentro desta perspectiva, são aquelas que 
se desenvolveram dentro de modo de produção mercantil. Essas culturas se 
distinguem daquelas associadas ao modo de produção capitalista em que 
não só a força de trabalho como a própria natureza se transformam em objeto 
de compra e venda (mercadoria). 

 

4.4.4.2.3. O caiçara da Barra do Sahy hoje. 

O caiçara da Barra do Sahy, apesar de todas as transformações que se 

sucederam em seu território, apesar da saída de boa parte da população 

originária, guarda a identidade caiçara por meio do auto reconhecimento, num 

senso de coletividade que pode ser percebido por exemplo na associação dos 

barqueiros da Barra do Sahy, a PROSAN. 

Esta associação compõe-se de 11 barqueiros e sua estrutura organizativa 

conta com um presidente, um secretário e um tesoureiro. Destes 11 barqueiros 

apenas 1 não é caiçara. 

Pouco exercem as atividades tradicionais como a pesca, pois agora esta 

é realizada apenas para provimento familiar. Isto não ocorre apenas por uma 

escolha pela modernidade e sim pela escassez do pescado. 

Segundo os pescadores caiçaras entrevistados para esta pesquisa, as 

causas desta escassez estão ligadas principalmente a dois motivos: primeiro a 
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pesca predatória realizada por grandes embarcações na região e em segundo 

devido ao assoreamento do Rio Sahy, que segundo relatos de moradores 

antigos era navegável e um grande criadouro natural de peixes. Provavelmente 

esta segunda causa relaciona-se com a captação de água potável para 

residências, feita em geral de forma inadequada e clandestinamente, e também 

com a construção da Rodovia SP 55, que cortou a rede de drenagem do Bairro, 

contudo, ainda não há estudos sistematizados que comprovem tais fatos. A 

escassez do pescado também está ligada à poluição 

Os barqueiros estão organizados principalmente para o fim de realizar 

passeios turísticos pelas Ilhas próximas, a partir do local conhecido como 

“portinho”, um pequeno porto no estuário do Rio Sahy. E, embora a atividade 

não seja tradicional caiçara, ela representa uma adaptação destes caiçaras a fim 

de permanecerem em seu território, como conta este caiçara: 

A gente foi se adaptando, a gente que sempre quis ficar aqui, o peixe foi 
ficando escasso e por outro lado foi vindo muito turista. E por que é que esse 
povo vem pra cá? Porque não tem melhor lugar pra se viver do que aqui e 
daqui não saio. 

Além ainda, o portinho continua a ser um local de sociabilidade, um ponto 

de encontro, no qual a vida em comunidade torna-se perceptível. 

 

4.4.4.2.4. A importância cultural do “Portinho”. 

Segundo a definição clássica de populações tradicionais, estas utilizam-

se dos recursos da natureza causando a ela baixo impacto, afinal, detêm 

conhecimentos etnoecológicos e dependem da continuidade destes recursos 

para manutenção de seu modo de vida. Esta dependência pode ser prática e/ou 

simbólica. 

No caso do “portinho” de Barra do Sahy, pode-se dizer que é tanto prática, 

visto que efetivamente existem moradores caiçaras que historicamente 

utilizaram-se deste pequeno porto para o fim de realizar a pesca e o transporte 

para outras localidades, e num processo de adaptação hoje o utilizam para 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 318 

 
 

realizar além da pesca, atividades turísticas, mas também simbolicamente, pois 

o “portinho” é um lugar dentro do território de Barra do Sahy, um território 

construído ao longo de décadas de permanência no bairro e que faz parte do 

imaginário de seus habitantes, principalmente dos caiçaras. 

Além disso, este pequeno porto é um importante local de sociabilidade do 

bairro, e a ele encontra-se vinculada a memória coletiva do bairro. 

Segundo Antônio Silveira R. dos Santos (Programa Ambiental: A Última 

Arca de Noé) o estudo do meio ambiente cultural, baseia-se na proteção do 

patrimônio cultural que é composto pela universalidade de bens representativos 

da cultura do país. 

A definição jurídica de patrimônio cultural encontra-se no art. 216 da 

Constituição Federal, quando reza que patrimônio cultural se constitui “dos bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira”: 

Artigo 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem. 
3º A lei estabelecerá incentivo para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais. 
4º Os danos e ameaça ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

Desta forma, podemos verificar que tanto a cultura caiçara como um todo, 

quanto a sua expressão material, como é o caso do “Portinho de Barra do Sahy”, 
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devem ser preservadas. Representam uma expressão da cultura brasileira e 

para isso devem ser efetivadas medidas específicas para a preservação, como 

por exemplo o tombamento deste porto, como patrimônio histórico e cultural, a 

fim de assegurar para a presente e para as futuras gerações a memória contida 

e representada em tal lugar. 

O Tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder 

público com o objetivo de preservar, através da aplicação de legislação 

específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também 

de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou 

descaracterizados. Assim sendo, além de um bem histórico cultural, o portinho 

é também um bem ambiental, visto que se trata de um pequeno porto localizado 

no estuário do Rio Sahy, cuja preservação é necessária para garantir o equilíbrio 

ambiental dos ecossistemas associados a este estuário, como por exemplo o 

ecossistema manguezal. E num conjunto mais amplo, a preservação de tal porto, 

o qual está harmonicamente instalado, do ponto de vista ambiental, no estuário 

do Rio Sahy, possibilita a continuidade de um meio ambiente sadio para toda a 

população de Barra do Sahy, seja ela caiçara ou não. 

 

4.4.4.2.5. Caracterização do “Portinho” da Barra do Sahy. 

O Portinho da Barra do Sahy está situado próximo a foz do Rio Sahy, mais 

pontualmente no alinhamento predial da Rua Sargento Vicentino Marques, à 

margem do Rio Sahy e lateral do perímetro da Unidade de Conservação APA 

Baleia-Sahy, onde se aportam e transitam os barcos e canoas conduzidas pelos 

membros da local, como os tradicionais caiçaras, migrantes, usuários eventuais, 

frequentadores e turistas, entre outros usos. 

Esses diferentes atores compartilham, no mesmo espaço, os múltiplos 

usos e as ocupações existentes revelando fragilidades e conflitos decorrentes 

de impactos, bem como uma gama de potencialidades e oportunidades 

socioambientais que podem ser desenvolvidas. Para tal, o Plano de Manejo 
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poderá disciplinar os diferentes usos e ocupações por meio do Zoneamento 

Ambiental e dos Programas de Gestão, a partir de aspectos históricos, culturais 

e a atual realidade, com suas principais características que, conforme 

levantamento local, serão descritas, a seguir.  

Figura 121 Imagem aérea de Barra do Sahy – “Portinho”. 

 

Fonte: Google, 2018 

O Portinho da Barra do Sahy está integralmente inserido em área 

conhecida como Terreno de Marinha. De acordo com o Decreto-Lei nº 9.760, de 

1946, a referência para essa demarcação não é a configuração do mar como se 

encontra hoje, mas sim a Linha do Preamar Média  (LPM), que considera as 

marés máximas do ano de 1831. Esse ano foi tomado como referência para dar 

garantia jurídica às demarcações, pois, caso contrário, o Terreno de Marinha 

poderia avançar cada vez mais para dentro do continente, ou das ilhas costeiras 

com sede de Município, tendo em vista o avanço das marés ao longo dos anos. 

Além das áreas ao longo da costa, também são demarcadas as margens 

de rios e lagoas que sofrem influência de marés, bem como os Acrescidos de 

Marinha, também reconhecidos com bens da União. São porções de terras que 

anteriormente eram cobertas pelo mar (espelhos d’água) ou eram mangues, 

praias ou canais marítimos, que foram aterrados após o ano de referência para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm


 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 321 

 
 

determinação da LPM. Tal demarcação é realizada pela Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), por meio de estudos técnicos com base em plantas, 

mapas, documentos históricos, dados de ondas e marés. 

Nessa mesma área do Portinho, em 2002 houve a tentativa de 

implantação de uma “Marina Náutica de Pequeno Porte” em área de preservação 

permanente-APP que, após mobilização da sociedade civil organizada local, 

representada pelas ONGs Sociedade Amigos da Barra do Sahy-SABS e Pró 

Sahy Associação Náutica – PROSAN e atuação de órgãos de fiscalização 

ambiental como a Polícia Ambiental e o DPRN, acionaram o Ministério Público 

Estadual que iniciou o Inquérito Civil 04/02-MA. Depois de cerca de dois anos 

tramitando e, após o abandono e regeneração da área em litígio, bem como 

assinado o Termo de Preservação de Área Verde pelos investigados, houve o 

arquivamento do processo pelo Conselho Superior do Ministério Público 

Estadual. Também foram manifestados os interesses por parte dos membros da 

comunidade tradicional caiçara local para diferentes usos daquela área, com 

total endosso da Prefeitura de São Sebastião.   

Posteriormente, a partir de 2013, com a criação da APA Baleia-Sahy e a 

responsabilidade de cogestão dessa Unidade de Conservação pelo Instituto 

Conservação Costeira-ICC, houve um entendimento entre a Prefeitura Municipal 

de São Sebastião e as ONGs, PROSAN e o ICC, no sentido de proceder à 

concessão de Direito Real de Uso sobre bem imóvel relativamente à faixa de 

terra de seu domínio e posse, com área de 485,77m2, localizada no Bairro Barra 

do Sahy, para fins de implantação, estruturação e operação da sede da Unidade 

de Conservação APA BALEIA SAHY. Da mesma forma, estão sendo 

identificadas outras demandas como, por exemplo, a construção de um deck e 

um melhor apoio e ordenamento para os barqueiros a fins de serem realizados 

passeios, desenvolvimento de turismo sustentável e incentivo a educação 

ambiental, que serão ratificadas em foros participativos apropriados. Para tal, foi 

elaborada planta e memorial descritivo para essa efetiva autorização, que foi 
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submetida e aprovada tanto no Conselho Gestor da APA como pela prefeitura e 

câmara municipal, por meio de diploma legal pertinente, lei municipal. 

Destaca se, por oportuno, que uma das principais finalidades da APA 

BALEIA SAHY é o desenvolvimento de turismo sustentável, desenvolvimento de 

aulas de educação ambiental como um laboratório a céu aberto, assim como o 

incentivo a geração de trabalho e renda a comunidade local, como um 

compromisso assumido junto a Pro Sahy Associação Náutica - PROSAN. O ICC 

na qualidade de cogestor da Unidade de Conservação e parceira da Prefeitura 

de São Sebastião, vem trabalhando arduamente para garantir a qualidade do 

meio ambiente e de vida local, assim como apoiar a comunidade em busca de 

soluções para o desenvolvimento de economias criativas, solidárias e o turismo 

sustentável na APA BALEIA SAHY, uma vez que reúne forte apelo e 

potencialidades para tal finalidade. 

Para um melhor entendimento acerca da realidade local, bem como com 

vistas a busca incessante de meios e condições para alavancar e dar 

sustentabilidade aos diferentes usos do “Portinho”, foram realizados 

levantamentos e entrevistas, tanto em campo como em consultas secundárias, 

que revelaram diferentes usos e ocupações naquele local tradicional da Barra do 

Sahy.  O uso cotidiano ocorre por meio de convivências entre um grupo mais 

organizado, reunido na Pro Sahy Associação Náutica - PROSAN, e outros 

proprietários de embarcações que utilizam cotidianamente o “Portinho” da Barra 

do Sahy, entre outros que são usuários esporádicos, frequentadores e/ou 

turistas, conforme segue: 

Nas imagens abaixo podemos observar algumas das áreas ocupadas 

como garagens náuticas e um conjunto de equipamentos distribuídos na área do 

“Portinho”, sem critérios e cuidados com a manutenção do meio ambiente e da 

qualidade de vida local. 
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Figura 122 Fotos do “Portinho” de Barra do Sahy - 2018. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2018. 

 

4.4.4.3. Concessionárias de Serviços, Infraestrutura e Logística na APA 

Baleia Sahy.  

Algumas concessionárias que prestam serviços básicos para a 

população, e outras voltadas ao atendimento de infraestrutura e logística de 

setores urbanísticos ou industriais, se encontram presentes no município de São 

Sebastião e sobrepostas no perímetro da APA Baleia Sahy. Trata se de 

prestação de serviços essenciais para o desenvolvimento municipal, estadual e 

brasileiro, a medida em que desenvolvem suas atividades e serviços básicos de 

fornecimento de energia elétrica, água e tratamento de esgotos, bem como a 

manutenção de rodovias para importantes centro urbanos e combustíveis para 

os principais polos industriais brasileiros.  
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Cada concessionária é reconhecida por sua importância social e 

econômica, mas também pelo seu histórico de impactos socioambientais 

decorrentes de suas atividades. Por isso são caracterizadas, no capítulo sobre 

o Zoneamento do Plano de Manejo, como uma Zona de Uso Conflitante, dado a 

situação histórica de passivos socioambientais e a ausência de controle ou 

compromisso atuais sobre as suas atividades, no que tange as possibilidades 

cotidianas de geração de novos impactos nas Unidades de Conservação, que 

ocorrem por meio de suas próprias estruturas (dutos, torres, acessos). 

A seguir, serão descritos alguns aspectos sobre as concessionárias de 

serviços básicos, de infraestrutura e logística e como as suas atividades 

implicam pressionam a UC, por meio de diferentes usos e ocupação do solo, 

bem como algumas potencialidades, tendo em vista essa situação de 

sobreposição em áreas no interior do perímetro da Unidade de Conservação, 

como segue: 

 

4.4.4.3.1. Concessionária de Água e Esgoto - Sistema de Saneamento 

Básico em São Sebastião (Costa Sul). 

No município de São Sebastião os serviços de saneamento básico são 

realizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) que assumiu os serviços de água e esgotos no município de São 

Sebastião desde dezembro de 1975. Mesmo com muitas carências e 

dificuldades na prestação desses serviços e, portanto, nas relações entre o 

município e a concessionária estadual, a Prefeitura de São Sebastião continua 

negociando junto a Sabesp a renovação do contrato para que a estatal siga 

prestando os serviços de saneamento básico, como a captação, o tratamento e 

distribuição de água e coleta, tratamento e disposição final no município. 
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4.4.4.3.2. Sistema de Abastecimento de Água Cristina – SS 

Encontra se em análise de viabilidade ambiental o Relatório Ambiental 

Preliminar - RAP para as obras de complementação do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA) "Cristina" a ser implantado na porção sul do 

território do município de São Sebastião/SP, em área da Planície Costeira do 

Estado de São Paulo, abrangendo áreas densamente urbanizadas e pequena 

gleba (captação) de área ainda preservada de Mata Atlântica. Sua 

complementação visa a segurança operacional do abastecimento dos bairros de 

Juréia, Engenho, Barra do Una, Juquehy, Baleia e Barra do Sahy, Camburi e 

Camburizinho cujo pleno atendimento apresenta déficit de água bruta e de 

reserva. 

As Bacias Hidrográficas que envolvem as praias de Camburi, Baleia e 

Barra do Sahy possuem sistemas de atendimentos e serviços de saneamento 

básico distintos, em termos de fase de estruturação, pela concessionária 

Sabesp. O que a concessionária pretende é que essas praias sejam atendidas 

por meio do Sistema Cristina, localizado na Barra do Una que consiste em 

sistema de captação, adução e estações de tratamento de água e esgoto. 

Três (3) Centros de Reservação de Água Tratada (CRAT's) a serem 

implantados em áreas já pertencentes à SABESP ou a serem adquiridos (Baleia) 

que abrigam outras unidades do sistema: Reservatório Juquehy, com 

capacidade para 2.000 m3; o Reservatório Camburizinho, com capacidade para 

1.000 m3; e o Reservatório Baleia, com capacidade para 1.000 m3; 11.257 metros 

de Adutoras de Água Tratada (AAT's) com diâmetros variando de 400 mm a 560 

mm, que serão implantadas, preponderantemente, ao longo do sistema viário, 

arruamentos e rodovias. 

A Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986, instituiu a obrigatoriedade 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. 
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4.4.4.3.3. Áreas de Influência do Empreendimento 

As “Áreas de Influência” são aquelas porções territoriais que serão 

afetadas, direta e/ou indiretamente pelos impactos decorrentes da implantação 

e operação do empreendimento nas fases de implantação e operação. Estas 

áreas podem assumir contornos distintos, dependendo da variável ambiental 

considerada (meios físico, biótico e antrópico) e do fator indutor dos impactos. 

Para a análise das áreas de influência do empreendimento tanto no 

entorno e/ou no interior da APA Baleia Sahy foram delimitadas as abrangências 

teóricas de suas repercussões sobre o meio ambiente que, por sua vez, foram 

definidas a partir de verificação das interações entre as atividades necessárias 

à sua implantação e operação e os atributos ambientais existentes. O 

Empreendimento terá um pequeno trecho inserido na APA Baleia/Sahy, dentro 

de seus limites da área de influência, onde se destaca a realização de travessia 

(Travessia 07) aérea sobre o Rio Sahy, ao longo do caminhamento da adutora.  

Centro de Reservação (CR) Baleia  

O Centro de Reservação (CR) Baleia será implantado no topo do morro, 

em área do condomínio Canto do Sahy onde se verificam afloramentos rochosos 

e a presença de residências de alto padrão construtivo e algumas construções 

irregulares (depósito de materiais de construção e construções abandonadas). 

A AAT Baleia/Cambury será implantada majoritariamente ao longo do 

sistema viário. O início do caminhamento será no viário do condomínio Canto do 

Sahy, e seguirá por uma escada de acesso ao condomínio até o viário da 

avenida Adelino Tavares, na Praia Canto do Sahy, onde a ocupação é 

predominantemente residencial. Após a travessia no rio Barra do Sahy, a adutora 

será implantada na Praia da Baleia, onde a ocupação é predominantemente 

residencial, voltada ao turismo. 

Estações Elevatórias de Água 

O Sistema Cristina dispõe de 01 (uma) EEAB (Cristina) que aduz a água 

bruta para a estação de tratamento, 01 EEAT (Cristina) que utiliza o Reservatório 
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Cristina como poço de sucção, situando-se, portanto, na mesma área da ETA, e 

02 (dois) Boosters, sendo um deles o Booster Baleia Sahy/Mãe Bernarda 48 2 

conj. Moto-bomba de 30 CV. Segundo dados de 2009 da Sabesp, o sistema 

atende um total de 720 ligações ativas e 906 economias. 

Após serem concluídas as obras de interligações em fase de implantação, 

cabe salientar que esses reservatórios abastecerão as localidades Canto do 

Morro, Juréia, Engenho, Barra do Una, Sahy, Baleia, Camburi e Camburizinho. 

 

4.4.4.3.4. Sistema de Esgotamento Sanitário Baleia/Sahy 

Em implantação, este sistema conta com 07 estações elevatórias de 

esgoto, estação de tratamento de esgotos, 2.760 metros de linha de recalque e 

105 metros de rede coletora.  

 

4.4.4.3.5. Sistema Isolado de Esgotamento Sanitário 

O município de São Sebastião é responsável pela Estação Compacta de 

Tratamento de Esgoto localizada no bairro de Barra do Sahy. 

A ECTE da Barra do Sahy atende o núcleo denominado Vila Sahy, com 

cerca de 600 moradias e vazão média de 250 m3/dia é uma estação que possui 

caixa retentora de areia, poço elevatório em sua chegada, e o tratamento é 

composto por três reatores de fluxo ascendente, três reatores aeróbios, dois 

decantadores e um sistema de cloração com tanque de contato. Após o 

tratamento o efluente é lançado em corpo d´água que desemboca na APA Baleia 

Sahy e, posteriormente, diretamente no Oceano Atlântico. 

Pode-se inferir que essas estações de tratamento, apesar de estarem em 

plena operação, são responsáveis pelo atendimento de somente parcela dos 

domicílios de suas respectivas localidades, ou seja, não atendem a totalidade da 

população local.       
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4.4.4.3.6. Concessionária de Combustíveis - Petrobrás e a (Subsidiária) 

Transpetro  

A Petrobrás é uma empresa de economia mista que atua no setor de 

combustíveis como o óleo e gás, em atividades de exploração e produção, refino, 

comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural 

e gasquímica, além da geração de energia elétrica e na produção e 

comercialização de biocombustíveis.  

A Petrobras Transporte S.A (Transpetro), como uma subsidiária, é a 

principal empresa de transporte e logística de petróleo, combustíveis e gás 

natural do Brasil. A Transpetro é a responsável pela exploração e produção, 

refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás 

natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. Atua, também, nas 

operações de importação e exportação de petróleo e derivados. A Petrobras 

Distribuidora S.A é a nossa subsidiária no segmento de distribuição de 

combustíveis com “market share” de cerca de 30% do total de vendas no Brasil.   

São Sebastião é o maior terminal operado pela Transpetro, que recebe 

petróleo por navio-petroleiro e abastece quatro refinarias do estado de São Paulo 

através dos oleodutos São Sebastião-Guararema e Santos-São Sebastião.  O 

Oleoduto OSBAT que interliga o Terminal de São Sebastião/SP ao Terminal de 

Cubatão/SP e movimenta o petróleo pela extensão de cerca de 121 quilómetros, 

com diâmetro de 24 polegadas, tem a sua faixa de dutos e passagem sob o Rio 

Sahy, adentrando na área da APABS e do NSS-PESM, conforme a imagem 

abaixo, criando áreas expostas e cujos acessos pela faixa são livres e sem 

nenhum tipo de controle dos mesmos. Na imagem o traçado do OSBAT, em 

amarelo, e a área da APABS no retângulo esverdeado. 

 

 

 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 329 

 
 

Figura 123 Sub-bacias hidrográficas conforme determinação do CBH-LN: 16- Rio Juqueriquerê; 

17- Rio São Francisco; 18- São Sebastião, 19 – Ribeirão Grande; 20 – Pauba; 21 – Rio 

Maresias; 22 – Rio Grande; 23 – Rio Camburi; 24 – Rio Barra do Sahy 

 

Fonte: CBH-LN. 

Fotos ao lado apresentam a faixa de duto OSBAT, com os seus pilotis 

conhecidos como “New Jersey” e os processos erosivos nas margens, que 

assoreiam o Rio Sahy.  

Figura 124 Fotos da faixa de duto OSBAT, com seus pilotis e os processos erosivos nas 
margens do Rio Sahy. 

    

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
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4.4.4.3.7. Concessionária de Distribuição de Energia - Bandeirante Energia 

Bandeirante Energia ou EDP Bandeirante é uma empresa de distribuição 

de energia elétrica responsável por esse serviço no município de São Sebastião; 

a sua rede de distribuição passa de forma aérea, mas com torres de transmissão 

sobre uma faixa que atravessa o perímetro da APABS. Foi criada em 1998, a 

partir da cisão da Eletropaulo com o nome Empresa Bandeirante de Energia, 

pelo Governo do estado de São Paulo, como parte do Programa Estadual de 

Desestatização.  

Da mesma forma que a faixa de oleoduto da Transpetro/Petrobrás, esse 

acesso pode ser utilizado de forma negativa em função de fragilidades existentes 

nessa área de faixa exposta e sem o mínimo controle de qualquer acesso, nos 

limites da Unidade de Conservação; ou de forma positiva por meio de 

oportunidades como o manejo de espécies nativas da Mata Atlântica como a 

taboa e a caixeta, ambas utilizadas pelos artesãos da região que se reúnem em 

uma associação de classe, para defender os seus interesses. Trata se da 

necessidade de se buscar a parceria com a concessionária, com vistas à 

realização de um levantamento de campo em conjunto e traçar um plano para 

identificar essas oportunidades de uso sustentável, por meio de manejos de 

espécies vegetais que servem como matéria prima para artesãos que ainda 

mantém essa importante cultura tradicional, por meio da confecção de 

artesanatos; assim, planejar as possibilidades de monitoramento da faixa, de tal 

forma a controlar o livre trânsito e as diferentes atividades sendo que, muitas 

delas, são ilícitas e predatórias como a caça, retirada de palmitos e invasões, 

pois não há nenhum tipo de controle dos acessos que a faixa propicia. 

Nas imagens abaixo, se pode observar as torres de transmissão de 

energia, na faixa da Concessionária Bandeirante Energia, ao lado da BR 101 

com as fisionomias de vegetação rasteira de Taboas e arbórea de Caixetal, 

ambas espécies que podem ser utilizadas pela comunidade artesã, por meio de 

planos de manejo, para a confecção de artesanato caiçara. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletropaulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Figura 125 Fotos das torres de transmissão de energia, na faixa da Concessionária 
Bandeirante Energia, ao lado da BR 101 com as fisionomias de vegetação rasteira de Taboas e 

arbórea de Caixetal. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2018. 

 

4.4.4.3.8. Departamentos de Estradas de Rodagem - DNIT – DER 

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT é o 

principal órgão executor do Ministério dos Transportes. Foi implantado em 

fevereiro de 2002 para desempenhar as funções relativas à construção, 

manutenção e operação da infra-estrutura dos segmentos do Sistema Federal 

de Viação sob administração direta da União nos modais rodoviário, ferroviário 

e aquaviário. É dirigido por um Conselho Administrativo e conta com recursos da 

própria União para a execução das obras. Em vários estados da federação o 

DNIT repassa ao órgão estadual as suas atribuições, que no caso de São Paulo 

se trata do Departamento de Estradas de Rodagem – DER. 

O DER - Departamento de Estradas de Rodagem foi criado em 02 de julho 

de 1934, através do Decreto nº 6529. Posteriormente, pelo Decreto Lei nº 

16.546, de 26/12/1946, se tornou Autarquia, subordinada à Secretaria de Viação 

e Obras Públicas, até 19/02/1963, quando esta se desmembrou em Secretaria 

de Estado dos Negócios de Obras e Meio Ambiente e Secretaria de Estado dos 

Negócios dos Transportes, ficando o DER, subordinado a esta última, situação 

que permanece até hoje.  
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Como atividade principal o DER deve planejar, projetar, implantar, 

pavimentar, manter, operar e administrar as estradas de rodagem estaduais do 

Estado de São Paulo. Sua missão é administrar o sistema rodoviário estadual, 

sua integração com as rodovias municipais e federais e sua interação com os 

demais modos de transporte, objetivando o atendimento aos usuários no 

transporte de pessoas e cargas. 

Da mesma forma que as supracitadas faixas da Petrobrás e da 

Bandeirante Energia, a estrada de rodagem, o seu acostamento e a faixa 

paralela a mesma “non edificante” atravessam a área da APABS, estando sob a 

responsabilidade dessa Autarquia. Trata se de um trecho que expõe a UC a 

diferentes impactos como usos e ocupações irregulares, sem o mínimo controle 

dos acessos. 

 

4.4.4.3.9. Parcerias e Sustentabilidade 

Estas concessionárias com seus investimentos financeiros e suas 

estruturas instaladas promovem transformações positivas para São Sebastião, 

São Paulo e Brasil, mas negativas para a APA Baleia Sahy e outras UCs da 

região. Negativas pelos impactos decorrentes das atividades, que facilitam o uso 

e ocupação irregulares do solo, as práticas de caça e a extração de produtos 

florestais como o palmito, entre outras, com impactos ambientais para as UCs e 

para a região.  

Este cenário de conflitos, fragilidades e potencialidades pode ser 

interpretado e transformado em uma janela de oportunidades com vistas a 

conciliar os serviços prestados e auxílio a proteção das UCs, conciliando as 

atividades econômicas e ambientais, por meio de integração e parcerias entre 

os setores privados, governamentais e do terceiro setor. Trata se de desafio que 

promove o convívio dessas diferentes atividades econômicas no território, de 

forma que todas cresçam harmonicamente, sem prejudicar o meio ambiente e a 

qualidade de vida das populações locais. 
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Para citar uma experiência de parceria bem-sucedida, vale como 

exemplo, a Exposição de Artesanato Caiçara realizada em conjunto entre o 

Instituto Verdescola, o Instituto Conservação Costeira, Associação de Artesãos 

da Costa Sul e a PMSS, em que foram apresentados e vendidos artesanatos da 

comunidade local, gerando renda complementar e apoio à cultura tradicional. 

A APA Baleia Sahy como área pública municipal e, por meio de seu Plano 

de Manejo poderá buscar a parcerias público-privadas entre a Prefeitura de São 

Sebastião e as diversas concessionárias que atuam no município como a 

Sabesp, a Petrobrás/Transpetro, A Bandeirantes Energias entre outras 

instituições como o Departamento de Estradas e Rodagem – DER que se 

sobrepõem a APA Baleia Sahy,  geram impactos, mas não contribuem 

efetivamente para a manutenção da qualidade do meio ambiente e de vida local 

e regional.  

Ainda sobre a questão de abastecimento de água, vale destacar a crítica 

situação de inúmeras captações clandestinas de água que ocorre no interior do 

PESM-NSS, na Bacia Hidrográfica do Rio Sahy, com todo sistema de adução 

perpassando pelo perímetro da APA, com vistas ao atendimento de condomínios 

de luxo da Praia da Baleia que ainda não se ligaram a rede de abastecimento da 

SABESP. Outras captações vêm sendo autorizadas pelo órgão estadual 

competente – o DAEE – que já emite a Outorga de Água por meio de um simples 

protocolo, de forma irresponsável, uma vez que não tem conhecimento sobre a 

disponibilidade hídrica da bacia em termos de quantidade e qualidade das águas 

e a real situação dos corpos d’água. 

Nessa perspectiva, o Plano de Manejo prevê a busca de parcerias 

estratégicas e institucionais para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos que 

irão disciplinar as demandas, os diferentes usos de recursos naturais e assim 

favorecer, sobretudo, a sociedade sebastianense e as demais que frequentam 

ou visitam esse município. 
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4.4.5. Sustentabilidade: Unidades de Conservação - Potencialidades e 

Oportunidades 

O desenvolvimento de políticas públicas voltadas à criação de Unidades 

de Conservação UCs nos municípios, incluindo os ambientes costeiros e 

marinhos, vem gerando grande proximidade entre a população e esses espaços 

protegidos. Cresce o sentimento de que as UCs e os espaços verdes, de uma 

maneira geral, tornam-se parte integrante do desenvolvimento territorial nos 

mosaicos de usos da terra e no complexo tecido urbano dos municípios. Os 

principais fatores que motivam as prefeituras para criação de UCs são a 

demonstração das expectativas e visão da sociedade para os espaços 

protegidos nesses diferentes contextos. 

Entre outros fatores, a criação e o acesso a Unidades de Conservação 

vem sendo relacionado ao aumento na percepção da saúde física e mental das 

pessoas. Nas últimas três décadas, vários estudos sobre os benefícios dos 

espaços verdes e ambientes naturais para a saúde humana foram realizados em 

diferentes países. Seus resultados têm mostrado com evidências científicas que 

a interação com a paisagem natural está intimamente relacionada à saúde e ao 

bem-estar humano. O contato com a natureza pode provocar, por exemplo, a 

diminuição do stress e melhor saúde mental (Thompson et al., 2012; Roe et al., 

2013; Romanelli et al., 2015), melhoria do déficit de atenção em crianças (Louv, 

2008; Taylor e Kuo, 2009), menor incidência de doenças cardíacas, respiratórias 

e outras doenças não transmissíveis (SCBD, 2012; Brown et al., 2016), e maior 

coesão social (SCBD, 2012). Todos esses fatores têm influências 

socioeconômicas para as sociedades. (1) 

Segundo esses estudos, as Unidades de Conservação próximas a áreas 

urbanas e periurbanas, geralmente expõe as pessoas à natureza e, desse modo, 

facilita o contato e sua apreciação, além de oferecer oportunidades para 

recreação e relaxamento cujas evidências relacionam a saúde humana às UCs, 

oferecendo forte justificativa para a promoção e investimentos em espaços 
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protegidos. Segundo Townsend et al. (2015), são várias as evidências que 

relacionam a saúde humana às UCs.: 

• O acesso e a proximidade a UCs, seguros e com gestão de qualidade, 

resultam em aumento dos níveis de atividade física e melhoria dos resultados de 

saúde para as pessoas, como a melhora mental; 

• Nas áreas urbanas, as UCs promovem ligações sociais que são vitais 

para a coesão da comunidade e contribuem para o bem-estar social; 

• O contato com a natureza através das UCs pode melhorar a saúde 

espiritual que sustenta todos os outros aspectos da saúde; 

• Para as crianças, as UCs acessíveis e seguras estimulam as 

brincadeiras, associadas a benefícios físicos, cognitivos e sociais; 

• Para os adolescentes, as UCs melhoram a saúde mental e social durante 

um período crítico e de transformações da vida;  

• O uso das UCs está ligado a benefícios de saúde física e psicológica 

entre adultos, especialmente adultos mais velhos; 

• O potencial para melhorar a saúde através da utilização de UCs pode 

ser ampliado com a promoção e divulgação dos seus benefícios, bem como a 

concepção de espaços facilmente acessíveis e inclusivos, e que incentivem a 

visitação conforme as diversas motivações e necessidades dos usuários. 

 

4.4.5.1. Unidades de Conservação: Viabilidades Econômicas (ICMS – 

Compensação Ambiental e PSAs) 

Outros aspectos e fatores também contribuem para que os municípios 

criem UCs dentro ou adjacentes aos seus limites, uma vez que a biodiversidade 

urbana é influenciada pelo estado dos ecossistemas circundantes originais e 

pelo planejamento e gestão pública implementados, que, por sua vez, são 

influenciados pelos valores econômicos, sociais e culturais e pela dinâmica 

populacional (SCBD, 2012). Nesse sentido, as cidades precisam das UCs para 
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ampliar sua resiliência e provimento de serviços ambientais, e as UCs precisam 

das cidades para o suporte político, valorização cultural e gestão dessas áreas 

(Trzyna, 2005; Guimarães e Pellin, 2015). 

Destaca-se, da mesma forma, que a conservação da biodiversidade 

através das UCs se tornou critério de repasse dos recursos financeiros públicos, 

o que pode ter impulsionado a criação de unidades de conservação nas últimas 

décadas. Nesse sentido, apresentamos abaixo um conjunto de temas e 

instrumentos econômicos associados a política e gestão públicas que podem 

auxiliar tomadas de decisão, orientadas por dinâmicas socioeconômicas e 

ambientais, voltadas à criação de Unidades de Conservação no município de 

São Sebastião, entre outras, nesta região do Litoral Norte de São Paulo. 

 

4.4.5.1.1. ICMS Ecológico   

Entre os instrumentos econômicos criados nas últimas duas décadas para 

a conservação da biodiversidade, o ICMS Ecológico merece, sem dúvida, um 

local de destaque no panorama nacional e na Mata Atlântica. O ICMS Ecológico 

está presente em pelo menos 1/3 dos municípios brasileiros como uma das 

fontes de financiamento ambiental (IBGE, 2008), e 81,5% (349) dos municípios 

com UCs municipais registrados nessa iniciativa se localizam em estados com 

esse mecanismo em operação. 

Atualmente, o ICMS Ecológico é realidade em 11 estados da Mata 

Atlântica e envolve o repasse de milhões de reais por ano para os municípios 

que abrigam UCs ou que cumprem outros critérios ambientais. 

Classificado como um instrumento econômico de compensação fiscal, o 

ICMS Ecológico tem a grande vantagem de não criar novos tributos e, sim, de 

redistribuir para os municípios os frutos da tributação existentes a partir de 

critérios ambientais (Loureiro, 2008). 

A influência do ICMS Ecológico na criação e implementação de UCs 

municipais, uma vez estruturado e monitorado, e integrado a outros mecanismos 
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técnicos e financeiros, o ICMS Ecológico pode proporcionar um enorme avanço 

para a consolidação dessas UCs municipais na Mata Atlântica. 

 

4.4.5.1.2. Compensação Ambiental 

A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, 

intervindo junto aos agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos 

sociais e ambientais da degradação gerada por determinados empreendimentos, 

em seus custos globais. 

A Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC) consolidou esse importante instrumento para a 

conservação da biodiversidade, que no caso de empreendimentos com 

significativo impacto ambiental, o empreendedor fica obrigado a destinar de 

cerca de 0,5% do valor do empreendimento para a criação ou gestão de 

unidades de conservação de proteção integral. 

Assim, a Compensação Ambiental está definida no Artigo 36 do SNUC, 

que determina que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

de significativo impacto ambiental, com fundamento em EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 

Conservação do Grupo de Proteção Integral, ou, no caso do empreendimento 

afetar uma Unidade de Conservação específica ou sua zona de amortecimento, 

ela deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental, mesmo que 

não pertencente ao Grupo de Proteção Integral. 

Após fixado o valor da compensação ambiental para um determinado 

empreendimento e definida a sua destinação pelo órgão licenciador, o 

empreendedor é notificado a firmar termo de compromisso com o Instituto Chico 

Mendes, visando ao cumprimento da condicionante. Esse procedimento foi 

regularizado através da IN 10/2014 do Instituto Chico Mendes. 

Devem ser obedecidas as ações prioritárias para aplicação dos recursos 

de compensação ambiental, descritas no Decreto 4340/02, quais sejam:  

http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/portalnovomedia/2015/02/Lei-Federal-9985-00.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-somos/in_10_2014.pdf
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I-regularização fundiária e demarcação das terras; 
II-elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
III-aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 
IV-desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação;  
V-desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 

Portanto, existem várias possibilidades de utilização de instrumentos de 

políticas públicas e econômicos com vistas à criação, implantação, gestão, 

monitoramento e proteção de Unidade de Conservação como, por exemplo, a 

APA Baleia Sahy.  

 

4.4.5.1.3. Unidades de Conservação e o Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) ou ecossistêmicos 

O crescente processo de urbanização na Mata Atlântica poderá afetar a 

biodiversidade e os serviços ambientais vitais para sua população. O 

planejamento e o desenho apropriado para a integração entre a malha urbana e 

os serviços urbanos tradicionais com os ambientes naturais e seus serviços 

ambientais serão essenciais para garantir o bem-estar da população e a 

sustentabilidade dos municípios. Nesse contexto, o papel do município no 

ordenamento territorial local ganha mais importância, o que coloca em evidência 

ainda maior a necessidade de entendimento desse complexo sistema 

socioambiental envolvendo centros urbanos, UCs e áreas verdes em geral.   

O Pagamento por Serviços Ambientais - PSA é um instrumento 

econômico que busca recompensar todo aquele que, em virtude de suas práticas 

de conservação, proteção, manejo e recuperação de ecossistemas, mantém ou 

incrementa o fornecimento de um serviço ecossistêmico (benefícios providos 

pela natureza).  

Esses serviços ecossistêmicos incluem, entre outros: a regulação do 

clima, a manutenção da fertilidade e o controle da erosão dos solos, o 

armazenamento de carbono, a ciclagem de nutrientes, o provimento de água, a 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 339 

 
 

proteção da biodiversidade, a beleza cênica e a manutenção de recursos 

genéticos.  

A adoção de políticas de incentivo como o instrumento de pagamento por 

serviços ambientais (PSA) tem sido uma alternativa recente na política pública 

ambiental com vistas a estimular a proteção e conservação dos ecossistemas. 

Embora a abordagem do PSA tenha sido adicionada recentemente ao conjunto 

de instrumentos de política ambiental, o Brasil avança rapidamente na área, 

particularmente nos níveis estadual e municipal. 

O PSA tem posição de destaque na política ambiental, não apenas pelo 

seu potencial de apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos ambientais, 

mas por possibilitar melhorias na qualidade de vida das populações que 

dependem economicamente do uso e exploração de tais recursos ambientais. 

No entanto, é importante destacar que o objetivo do instrumento de PSA é servir 

como mecanismo de conservação e proteção ao meio ambiente, e não como 

uma ação assistencialista.  

O PSA, assim, objetiva que determinados atores, públicos ou privados, 

adotem comportamentos e práticas adequados quanto ao meio ambiente e ao 

uso dos recursos naturais, garantindo assim a manutenção ou a melhoria dos 

ecossistemas e assegurando o fornecimento dos serviços ecossistêmicos, uma 

vez que esses atores passam a ter apoio e incentivo econômico como 

contrapartida.  

A maioria dos serviços providos pelos ecossistemas são bens públicos 

que estão disponíveis gratuitamente para usufruto da sociedade e, como tal, não 

possuem mercados e não têm um preço determinado pela dinâmica da oferta e 

da demanda. Como consequência, o seu valor não é incluído nas decisões 

econômicas da sociedade e o seu consumo gera custos e benefícios que não 

são captados pelo mercado. 

 De fato, a manutenção de alguns componentes de ecossistemas, como 

as matas ciliares e a vegetação de topo de morro, implicam um custo privado a 
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determinados agentes econômicos como os produtores rurais, embora o 

benefício seja público.  

As políticas públicas ambientais permitem corrigir as falhas de mercado 

relativas à tendência de suboferta de serviços providos pelos ecossistemas em 

decorrência da falta de interesse por parte de agentes econômicos em atividades 

de proteção e uso sustentável dos ecossistemas e biodiversidade. No caso de 

ausência de mercados e dada a inexistência de preços, as técnicas de valoração 

ambiental podem ser aplicadas para conferir valores monetários aos benefícios 

decorrentes dos recursos ambientais, de forma a minimizar as chances de 

supressão desses bens e serviços, contribuindo para uma ação mais eficiente 

dos gestores. 

O instrumento de PSA, apesar de envolver contrapartidas econômicas, 

não implica, necessariamente, em transações financeiras (monetárias). O PSA 

pressupõe a transferência de recursos, sejam eles financeiros ou não. Iniciativas 

de PSA podem englobar, adicionalmente, a estruturação de arranjos produtivos 

locais (APLs) e o estabelecimento de mercados de serviços ambientais que não 

dependam somente de recursos públicos, o que exige a indicação de incentivos 

e regramentos para estimular a demanda pelos serviços. 

 

4.4.5.1.4. Políticas Públicas sobre Pagamento por Serviços Ambientais 

Instrumentos de PSA tornaram-se efetivos mecanismos para a 

conservação ambiental, dando suporte aos outros instrumentos das políticas 

ambientais, como os de comando e controle que, muitas vezes, não demonstram 

a eficácia desejada, por falta de fiscalização ou por dificuldades de 

operacionalização. 

 A elaboração de políticas públicas é certamente uma das principais 

ferramentas para fomentar programas e projetos de PSA. A expansão do 

interesse em PSA no Brasil tem gerado um crescente número de políticas 

públicas dessa natureza em âmbito regional e local.  
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Apesar de haver a definição de PSA na Lei nº 13.798/2009, que instituiu 

a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo, esta 

não regula programas, projetos, arranjos institucionais e fontes de recursos 

sobre PSA, sendo que o Estado de São Paulo o faz por meio de atos normativos 

da administração pública (Resoluções).  

A APA Baleia Sahy e o seu Plano de Manejo  pode alavancar inovações 

e oportunidades em termos de estabelecimento de políticas públicas 

relacionadas à criação e a adoção de boas práticas de conservação e uso do 

solo, ou mesmo a restauração de  ambientes naturais, de modo a maximizar os 

serviços ecossistêmicos como redução de sedimentação, qualidade da água, 

regulação do fluxo de estiagem, estoque e sequestro de carbono, conservação 

da biodiversidade, entre outros, que trarão novas perspectivas de vanguarda em 

termos de gestão ambiental, sinergias e parcerias institucionais.  

Para exemplificar, podemos citar um dos serviços ambientais mais nobres 

para a população: o abastecimento água. A captação, o tratamento, a adução e 

o abastecimento de água no município é realizado pela SABESP que é uma 

autarquia de economia mista. Trata se de possibilidade de se desenvolver 

políticas públicas voltadas à prestação de serviços ambientais por meio de um 

projeto ou programa de PSA, a partir de benefícios decorrentes de serviços 

ambientais prestados pelas UCs, com base na conservação de ecossistemas e 

adoção de boas práticas cujos resultados favorecerão os repositórios de água 

para o consumo humano, bem como a economia de recursos financeiros que 

seriam gastos com o tratamento padrão (produtos químicos) para o de 

abastecimento de água. 

 

4.4.5.1.5. Unidades de Conservação: Proteção de Recursos Hídricos e 

Abastecimento de Água 

Com o aumento da população global e as demandas do desenvolvimento 

econômico é crescente a demanda por água em quantidade e qualidade. Nesse 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 342 

 
 

contexto, os ambientes naturais e as UCs têm um papel de grande importância 

para a sociedade ao protegerem áreas-chave de ecossistemas aquáticos e 

repositórios de água. Uma evidência disso é que cerca de um terço das maiores 

cidades do mundo obtém parte de sua água potável diretamente das UCs 

(Dudley e Stolton, 2008). 

Segundo pesquisas, existe uma relação muito íntima entre a quantidade 

de água na Mata Atlântica e o estado de conservação da floresta. 

Comparativamente as outras formações florestais, o consumo de água pela Mata 

Atlântica é substancialmente menor, com rendimento hídrico na ordem de 70%, 

ou seja, 70% da precipitação que entra no sistema de uma microbacia deixa-o 

na forma de escoamento pelo rio.  

A combinação de proteção da paisagem natural, parceria com a 

sociedade, medidas de prevenção e economia de água são essenciais não 

apenas por garantir a sustentabilidade da provisão de água, mas por 

proporcionar uma economia enorme para o município, ao investir muito menos 

em conservação, em vez de gastar mais com investimentos previstos para as 

estações de tratamento de água. São ações e decisões que devem estar 

presentes, cada vez mais, nas agendas municipais. 

Em um estudo recente na Mata Atlântica, por exemplo, Menezes et al. 

(2013) indica que os custos de tratamento da água, em uma estação que capta 

o recurso em manancial sem proteção florestal, são superiores aos de 

tratamento em uma estação que obtém a água em manancial cercado por 

floresta protegida. A floresta atua como filtro natural da água, diminuindo os 

custos finais para seu tratamento e abastecimento da população. 

A proteção de recursos hídricos se apresenta como um dos principais 

motivadores para criação de UCs municipais, uma vez que essa iniciativa 

proporciona mais sustentabilidade ao sistema de abastecimento de água para a 

sociedade, que pode ser fortalecido se integrado a medidas educacionais, 

econômicas e de infraestrutura.  
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4.4.6. Sustentabilidade e as Unidades De Conservação: Uso Público   

As Unidades de Conservação do Litoral Norte de São Paulo constituem 

um importante destino de turismo de natureza, com muitos produtos eco 

turísticos de grande atratividade em seus territórios, mas ainda carecem de 

planejamento, investimento e de gestões públicas que consolidem o 

desenvolvimento dessas atividades sustentáveis.  

O uso público pode ser entendido e desenvolvido como um negócio que 

pode impulsionar as economias locais e proporcionar o desenvolvimento 

sustentável para a região e para as comunidades. Pode capitalizar o desejo dos 

turistas de conhecer as belezas da Mata Atlântica de seus rios e aprender sobre 

o modo de vida caiçara, por meio da interação socioambiental. Esta atividade 

proporciona uma fonte de recurso, dá valor cultural mais amplo às práticas 

culturais e gera educação e motivação para a conservação ambiental. 

Nesse sentido, se torna estratégico envidar esforços que valorizam as 

economias criativas ligadas à conservação, sobretudo, diante de um cenário de 

profundas transformações socioeconômicas e ambientais em decorrência da 

implantação de grandes empreendimentos no Litoral Norte de São Paulo. Essas 

transformações socioambientais geram substantivos desafios e oportunidades, 

sendo importante criar condições de um desenvolvimento territorial equilibrado 

e sustentável permitindo o desenvolvimento e a conservação do território com a 

mesma ênfase.  

Assim, o desenvolvimento da competitividade do turismo no Litoral Norte 

como alternativa de geração de emprego e renda que adiciona valor ao território, 

tendo como premissa a conservação das paisagens, fortalecendo as áreas 

protegidas como um dos principais valores do destino pelo que significa para os 

turistas e principalmente para os moradores é uma estratégia de alto impacto 

positivo social, econômico e ambiental.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 344 

 
 

O turismo, como um dos principais desdobramentos do uso público das 

Unidades de Conservação é um vetor econômico para o desenvolvimento de 

territórios e das áreas protegidas.  

Segundo um estudo elaborado pelo Ministério de Meio Ambiente – 

Instituto Chico Mendes “Contribuições do Turismo em Unidades de Conservação 

Federais para a Economia Brasileira – Efeitos dos gastos dos visitantes em 

2015” que foi baseado na metodologia Money Generation Model (MGM2), 

desenvolvida pelo Serviço de Parques Americano, uma das referências no 

assunto, o ano de 2015 marcou um novo patamar de visitação nas UCs, com um 

número expressivo de visitantes. 

De acordo com o estudo, em 2015 os turistas brasileiros e estrangeiros 

gastaram cerca de R$ 1,1 bilhão nos municípios do entorno das UCs. Com isso, 

foram gerados 43 mil empregos diretos, R$ 1 bilhão em renda, outros R$ 1,5 

bilhão em valor agregado e mais R$ 4,1 milhões em vendas. Somente o setor de 

hospedagem concentrou R$ 267 milhões. Os resultados mostram que a cada 

real investido, sete reais retornam para a economia. 

Com base nisso, torna se necessário entender que nessa dimensão o 

turismo é a base para construção de políticas públicas voltadas ao interesse 

coletivo e reforçar a importância do turismo para a economia das comunidades 

e municípios nos arredores. 

A integração da cadeia produtiva do turismo com a gestão de UC 

utilizando estratégias de gestão territorial de forma equilibrada e efetiva pode 

transformar a capacidade de competir de um destino trazendo benefícios para 

conservação e o desenvolvimento social e econômico de um território. 

Para tanto, políticas públicas e programas de incentivo e qualificação de 

empresas e destinos devem fortalecer três pilares da competitividade no turismo: 

a qualidade, a segurança e a sustentabilidade de produtos, empresas e destinos 

turísticos. Vale lembrar que, os recursos advindos de compensações e 

mitigações de processos de licenciamento ambiental de grandes 
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empreendimentos também podem alavancar iniciativas e fortalecer esses pilares 

da competitividade no turismo. 

Assim, o uso público em Unidade de Conservação visa fortalecer a 

estratégia de valorização da UC, por meio de usos adequados e, 

consequentemente, da apropriação da sociedade destes patrimônios 

socioambientais numa perspectiva de conservação ambiental, mas para tal, 

necessita de destinação de recursos para a plena consecução dos objetivos 

propostos e de sua função socioambiental como área protegida.  

 

4.4.6.1. Ecoturismo - Turismo Sustentável e a Conexão com os Ambientes 

Naturais  

Uma forma de conexão entre as pessoas e as UCs é através do turismo, 

da contemplação, da realização de esportes ou atividades educacionais, formais 

ou informais. A importância dessas atividades está retratada no ato legal de 

criação das UCs municipais. Mais da metade das UCs municipais na Mata 

Atlântica foram criadas com o objetivo de promover o turismo e a recepção da 

comunidade, além da sensibilização da população em geral. 

Pesquisa feita pelo Ibope em parceria com o WWF-Brasil reforça o 

interesse das áreas naturais pela população (WWF-Brasil, 2014). Seu resultado 

demonstra que 50% da população costuma realizar atividades junto à natureza; 

84% gostaria de ter mais contato com a natureza do que tem hoje em dia; 56% 

dos entrevistados não estão satisfeitos com as áreas verdes existentes nas 

grandes cidades; e 62% valorizam lugares que tenham áreas naturais quando 

vão viajar. 

O potencial de turismo para os municípios que possuem UCs ainda é 

pouco explorado, mas nota-se a intenção das prefeituras em melhorarem a 

utilização desses espaços protegidos para a população. 

Um estudo recente do Instituto Semeia indica que os municípios que 

abrigam UCs tendem ao desenvolvimento de atividades em turismo/ecoturismo 
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e toda dinâmica socioeconômica que gira nessa atividade pode contribuir para a 

valorização e integração dos espaços protegidos nas estratégias de 

conservação e desenvolvimento territorial no âmbito municipal. 

Estudos realizados em UCs municipais da Mata Atlântica apontam a 

importância dessas áreas para atividades educacionais, principalmente aquelas 

situadas dentro ou próximas das cidades (Bello e Melo, 2006; Prieve e Lisovski, 

2010; Monteiro et al., 2012; Souza, 2012; Silva et al., 2014). 

De um modo geral, as análises desses estudos revelam que as escolas e 

comunidades locais reconhecem a importância dos espaços protegidos, mesmo 

com entendimentos distintos da figura institucional e legal que representa uma 

UC e da visão do que significa a proteção ambiental. 

As UCs municipais possuem ativos ambientais com grande potencial e 

atratividade para a população, mas para atender às necessidades e expectativas 

da sociedade e assegurar, ao mesmo tempo, a conservação efetiva da 

biodiversidade, é preciso mapear e avaliar tecnicamente esse potencial, além de 

proporcionar o planejamento e a estrutura adequada ao uso público das UCs 

municipais. 

O turismo sustentável é o um segmento do turismo que vai ao encontro 

da vocação desse território (ecoturismo, turismo de base comunitária, 

observação de aves, turismo de aventura e até o turismo de sol e praia), desde 

que considerando a autenticidade cultural, a inclusão social, a conservação do 

meio ambiente e a qualidade dos serviços, como peças fundamentais para a 

viabilidade econômica do turismo ao longo prazo, o que condiz perfeitamente 

com as peculiaridades e características dessa região.  

Desenvolver o turismo de forma sustentável implica em ações que 

sejam socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas, 

isto é, que atendam às necessidades econômicas, sociais e ecológicas da 

sociedade conforme destacado pela OMT, em seu artigo 3 do Código Mundial 

de Ética do Turismo. 
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O Turismo Sustentável deve acima de tudo buscar a compatibilização 

entre os anseios dos turistas e os das regiões receptoras, garantindo não 

somente a proteção do meio ambiente, mas também estimulando o 

desenvolvimento da atividade em consonância com a sociedade local envolvida 

(OMT, 2004). 

Portanto, podemos considerar que Turismo Sustentável não é um 

produto, é um conceito. O seu poder de marketing só tem valor quando 

considerado como ingrediente essencial de produtos de turismo de qualidade, 

que podem ser dos vários segmentos: ecoturismo, turismo de aventura, turismo 

cultural, turismo de base comunitária, gastronômico cultural, e até de turismo de 

sol e mar.  

Por meio do Turismo Sustentável se pode manter a infraestrutura turística 

sem atitudes ofensivas ao meio ambiente, atendendo às necessidades dos 

turistas e dos locais de maneira simultânea, mantendo a economia, a sociedade 

e o ambiente sem desprezar a cultura regional, a diversidade biológica e os 

sistemas ecológicos que coordenam a vida. 

Quanto à diferença de turismo sustentável e ecoturismo, a Organização 

Mundial de Turismo – OMT e o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA referem-se ao Ecoturismo como um segmento do turismo, 

enquanto os princípios que se almejam para o Turismo Sustentável são 

aplicáveis e devem servir de premissa a todos os tipos de turismo em quaisquer 

destinos.  

Segundo a UICN, PNUMA e WWF, o ecoturismo é uma alternativa 

produtiva- não extrativa – que é congruente com as concepções vigentes sobre 

desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de vida humana sem 

comprometer a capacidade de carga dos ecossistemas que o sustentam  

A distribuição dos benefícios resultantes das atividades eco turísticas 

deve contemplar, principalmente, as comunidades receptivas, de modo à torna-

las protagonistas do processo de desenvolvimento da região. O estabelecimento 

http://www.sustentavelturismo.com/2013/05/os-desafios-do-desenvolvimento.html
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de um recorte conceitual diante da amplitude de interações Meio Ambiente e 

Turismo é primordial para o direcionamento das políticas públicas integradas 

entre os dois setores.  

A atividade eco turística é uma das principais possibilidades de uso 

sustentável em Unidades de Conservação e também é encarada como a 

atividade que possibilita o contato direto e a vivência da população cada vez 

mais urbanizada com o ambiente natural conservado. Segundo o relatório 

"Diálogos para as Diretrizes de Ecoturismo" (MMA & MinTur, 2005) as Unidades 

de Conservação e as áreas naturais protegidas são o foco da atividade eco 

turística no Brasil. Trata-se de importante convivência com os remanescentes de 

Mata Atlântica que ainda perduram nas planícies como a APA Baleia Sahy e nas 

encostas da Serra do Mar do Litoral Norte de São Paulo.  

A atividade turística certamente representa uma pressão sobre as UC ao 

demandar infraestrutura, recursos humanos, serviços e práticas de gestão e 

manejo que colaborem com a conservação do ambiente natural. A proteção de 

hábitats é o objetivo primordial das UC. No entanto, o acesso público pode ter 

peso igual à proteção se isso contribuir para a diminuição de formas predadoras 

de uso das UC, como a ocupação desordenada, o extrativismo e a caça. Além 

disso, como áreas públicas que têm entre seus objetivos proporcionar 

oportunidades de recreação, lazer e ecoturismo (SNUC, 2000) os responsáveis 

pela UC devem dedicar-se e criar condições favoráveis para essas atividades. A 

visitação ordenada e regulamentada na UC poderá propiciar um amplo leque de 

oportunidades de atividades aos visitantes e poderá proporcionar oportunidades 

de negócios, emprego e renda nas localidades próximas, contribuindo para o 

desenvolvimento local de atividades econômicas compatíveis com a 

conservação da natureza, relacionadas direta e indiretamente ao turismo. 

Além disso, o contato direto com a Mata Atlântica e seus ambientes 

associados pode e deve proporcionar aos seus visitantes o aumento da 

consciência da importância de sua conservação para toda a sociedade, bem 
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como alavancar vocações e atividades para aumentar seu conhecimento e 

proteção. 

Nesse sentido, o presente diagnóstico busca dar sentido à 

sustentabilidade da atividade eco turística enquanto mecanismo de consolidação 

da UC e como vetor de desenvolvimento das comunidades vizinhas que por esse 

meio, acredita-se, diminuirão a pressão sobre a unidade que terá novo 

posicionamento no arranjo produtivo local. Busca-se, por meio disso, criar uma 

nova imagem da UC como elemento compatível com a promoção social e o 

desenvolvimento local, portanto, como local que deve ser respeitado, valorizado 

e preservado. 

 

4.4.6.2. Trilhas, Atrativos e Produtos Turísticos na Bacia do Rio Sai / APA 

Baleia Sahy  

 

As trilhas e os elementos naturais da paisagem - a mata, as cachoeiras e 

os mirantes são os principais atrativos para o turismo sustentável na bacia 

hidrográfica do Rio Sai.  

Em geral, as trilhas estruturam a visitação na UC por ser o principal meio 

de acesso aos atrativos mais importantes, bem como se tratam de espaços 

privilegiados para a contemplação, a observação de avifauna, entre outras 

atividades como as desportivas, lúdicas e científicas. Na bacia hidrográfica do 

Rio Sai as trilhas, rios, cachoeiras e mirantes se destacam e estão localizadas 

na área circunscrita da APABS, assim como contígua a mesma e no PESM-NSS.   

As trilhas podem ser classificadas de acordo com sua localização no 

gradiente de relevo entre a planície costeira e o planalto, conforme descrito 

abaixo: 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 350 

 
 

Figura 126 Trilhas APA Baleia Sahy 

Fonte: Google, 2018. 

 

O levantamento realizado na área da Bacia do Rio Sahy - APA Baleia 

Sahy - e em seu entorno priorizou passeios que revelam o forte potencial em 

ecoturismo e turismo sustentável nas cachoeiras, mirantes, navegação no Rio 

Sahy, trilhas nas margens do rio, no manguezal e na planície costeira, conforme 

a imagem e foto abaixo. São potenciais atrativos: trilhas que percorrem a planície 

costeira ao longo do Rio Sahy; trilha que percorre a planície até um mirante; 

trilhas que percorre a planície até a cachoeira; trilhas com ênfase na observação 

de vida selvagem; passeios náuticos com membros da Comunidade Caiçara.   
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Figura 127 Trilhas APA Baleia Sahy 

 

Fonte: Google, 2018. 

 

Figura 128 Passeio náutico com membros da Comunidade Caiçara   

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 

 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 352 

 
 

Na foto o Sr. Haroldo nascido e criado em barra do Sahy repassando as 

crianças seus conhecimentos da natureza e de sua cultura tradicional caiçara. 

 

4.4.6.3. Sustentabilidade e o Patrimônio Cultural 

A Mata Atlântica e a região também abrigam uma grande diversidade 

cultural, constituída por povos indígenas, como os Guaranis, entre outras 

culturas tradicionais representadas pelos Caiçaras e Quilombolas. Algumas 

destas populações vivem em Unidades de Conservação de Uso Direto ou 

Indireto. 

Apesar do seu rico patrimônio cultural, o processo de urbanização e o 

desenvolvimento turístico do litoral fizeram com que essas populações ficassem 

de certa forma marginalizadas e muitas vezes fossem expulsas de seus 

territórios originais. As populações tradicionais têm uma relação profunda com o 

ambiente em que vivem. Elas vivem da pesca artesanal, da agricultura de 

subsistência, do artesanato e do extrativismo, como a coleta de caranguejos no 

mangue, ostras no mar, plantas medicinais e o corte do palmito na floresta. Seu 

modo de vida, apesar de eventuais práticas que agridem o ambiente, define-se 

por seu trabalho autônomo, por sua relação com a natureza e pelo conhecimento 

que conservam por meio da tradição. 

Com a criação de Unidades de Conservação, essas populações sofreram 

com a proibição repentina da utilização da terra para culturas de subsistência e 

extrativismo, o que muitas vezes resulta em uma mudança cultural. Por outro 

lado, a preservação da Mata Atlântica, através da criação de Unidades de 

Conservação, pode trazer novas oportunidades de trabalho para a população 

local, como no caso do ecoturismo, onde as pessoas podem ser formadas como 

guias locais e agentes municipais. Além disso, podem ser criados programas de 

manejo dos recursos naturais voltados ao extrativismo sustentável que 

possibilita a venda dos produtos por um preço adequado. Mais uma vez 

podemos citar o exemplo da necessidade de apoio a confecção de artesanato 
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caiçara, fortalecendo a cultura e a Associação de Artesãos da Costa Sul, que 

reúne cerca de 50 artesãos, por meio de iniciativas e incentivos de setores 

privados, governamentais e das ONGs. 

Muitas dessas comunidades não estão preparadas para enfrentar os 

trâmites burocráticos dos licenciamentos necessários para uso e manejo. Isso 

as leva a uma clandestinidade, provocando um êxodo rural e um processo de 

urbanização desastroso, o que está levando a extinção de algumas 

comunidades tradicionais remanescentes. 

Na APABS a comunidade caiçara vem sendo beneficiada por meio de 

parceria entre a Pró Náutica Sahy - PROSAN com o Instituto Conservação 

Costeira – ICC, que buscam alavancar o ecoturismo na área da UC, entre outras 

demandas comuns que alavancam as atividades sustentáveis, a manutenção da 

cultura local a da biodiversidade.  

 

4.4.6.4. Observação de vida selvagem 

A observação de vida selvagem é, atualmente, um rentável produto em 

muitas regiões do planeta, pois um número significativo de pessoas paga valores 

expressivos pela oportunidade de observar determinadas espécies (Tapper, 

2006). 

Segundo esse autor, um em cada cinco norte-americanos indica a 

observação de aves como uma de suas atividades de lazer, e quase 40% viajam 

para observar aves. A National Survey on Recreation and the Environment – 

NSRE (2000) indica que em 1996, 77 milhões de norte-americanos participaram 

em alguma forma de lazer relacionado com a vida silvestre, gerando US$ 100 

bilhões em vendas de equipamento, transporte, licenças, hospedagem, 

alimentação e outras despesas relacionadas (Yourth, 2001). Em outro 

levantamento, a U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS, 2001) indica que 

observadores de aves gastaram aproximadamente 32 bilhões de dólares com 

esta atividade nos Estados Unidos em 2001. Cerca de 1 milhão de britânicos 
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também praticam regularmente esta atividade, sendo considerada a terceira 

maior categoria de lazer daquele país (Yourth 2001). 

A proposta de implantação de turismo sustentável na APA Baleia Sahy 

visa destacar esta UC no território do Litoral Norte do estado de São Paulo e 

inseri-la no destino de referência em desenvolvimento sustentável com foco na 

qualificação e promoção da cadeia de valor do turismo e na consolidação das 

unidades de conservação, buscando o aporte de recursos futuros para sua 

implementação e ampla divulgação. 

 

4.4.6.5. Educação ambiental como Instrumento Transformador 

 As UCs têm também grande potencial como uma extensão da sala de 

aula e espaço para as comunidades desenvolverem atividades educacionais, 

culturais, de lazer e recreação.  

São vários os exemplos de escolas públicas e privadas que utilizam as 

UCs municipais para atividades lúdicas que fortalecem o aprendizado dos alunos 

e das crianças e os sensibilizam para o meio ambiente e às questões práticas 

relacionadas a essas áreas, além da possibilidade de estimularem habilidades e 

atitudes das pessoas utilizando o espaço natural como pano de fundo. 

A educação ambiental deve ser aplicada e referenciada não somente 

como um meio de conscientização para atitudes mais sustentáveis, em 

programas pontuais de instituições públicas e privadas, mas como uma aliada 

no processo gradativo de transformação social e de consolidação de uma 

postura mais ética. Desse modo, a discussão da questão ambiental e do modelo 

de desenvolvimento para o qual se quer caminhar, também requer a análise de 

variáveis econômicas, sociais e ecológicas, tendo em vista a interconexão que 

há entre todas elas e a impossibilidade de tratá-las de forma fragmentada ou 

reduzida, uma vez que essas variáveis confluem entre si e podem contribuir para 

mudanças extremamente necessárias no modus operandi da sociedade 

moderna. 
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Existem iniciativas que vem sendo desenvolvidas pelo ICC em conjunto 

com a Prosan, educadores e educandos da escola pública municipal, Escola 

Municipal Henrique Tavares de Jesus, bem como do Instituto Verdescola com os 

educadores ambientais e os educandos utilizando a APA Baleia Sahy 

semanalmente como um laboratório vivo experimental para centenas de crianças 

e adolescentes, chagando a mais de mil visitas por ano. Segundo a Secretaria 

Municipal de São Sebastião, cerca de 1602 alunos estudam em escolas públicas 

existentes no entorno da APA, convivendo direta ou indiretamente com essa 

Unidade de Conservação. 

Da mesma forma, empresas de ecoturismo, a exemplo da Ecoexperience 

e a Grren Way, utilizam as trilhas e passeios para levar turistas, onde são 

desenvolvidos trabalhos de sensibilização e contemplação da Mata Atlântica e 

seus recursos naturais. 

Imagens abaixo representam trabalhos desenvolvidos entre os técnicos 

do ICC, corpos docente e discente da escola pública municipal, por meio de em 

aulas práticas e teóricas. 

Figura 129 Trabalhos desenvolvidos entre os técnicos do ICC, corpos docente e discente 
da escola pública municipal. 

 

Fonte: Edson Lobato, 2016. 
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4.4.7. Considerações Finais 

As Unidades de Conservação podem e devem ser vistas como ativos 

econômicos numa nova perspectiva de ordenamento territorial, cujo cenário 

favoreça o investimento em potencialidades locais e regionais, por meio de 

integração do primeiro, segundo e terceiro setores que atuam na região, 

conforme segue: 

A área total de Unidades de Conservação no Litoral Norte de SP equivale 

a cerca de 80% de seu território, e também reúne três dos cinco patrimônios 

nacionais, descritos na Constituição Brasileira: A Mata Atlântica, a Serra do Mar 

e a Zona Costeira, com suas bacias hidrográficas, praias, costões rochosos, 

entre outros atributos naturais, se trata de um território com inúmeras 

possibilidades de usos sustentáveis, incluindo também o patrimônio cultural, 

histórico e arqueológico, a exemplo, do conhecimento material e imaterial 

existente nas comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas e indígenas  Do 

ponto de vista das atividades econômicas, se destacam as cadeias produtivas 

de serviços e comércios voltadas ao turismo, bem como toda infraestrutura de 

apoio e logística para os setores de transporte (porto/rodovias), produção, 

transporte e distribuição de combustíveis – Presal I e II – UTGCA - Terminal 

Marítimo de Petróleo e Gás, entre outras atividades correlatas.  

Grandes empreendimentos instalados e/ou em processo de implantação 

nos ecossistemas da Mata Atlântica, vem promovendo um processo de 

profundas transformações ecológicas e sociais que, segundo alguns atores 

estratégicos envolvidos no mesmo, as caracterizam como sendo positivas e 

negativas para o território. Positivo no sentido de promover um crescimento 

econômico acelerado decorrente de substantivos investimentos financeiros, que 

geram oportunidades de trabalho e renda; negativo pelo fato da atração e 

migração de populações mais carentes que, entre outros impactos, se fixam em 

áreas inapropriadas, promovem o uso e ocupação irregulares do solo, com 

substantivas transformações socioambientais para a região.  
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Se por um lado este processo revela um cenário de crises 

socioambientais, por outro pode apresentar um cenário de oportunidades para o 

litoral norte paulista. Este cenário tem em comum a destinação de investimentos 

financeiros, seja pelos vultuosos recursos voltados para a implantação destes 

grandes empreendimentos, ou mesmo pelas compensações ambientais, 

medidas mitigatórias e compensatórias apresentadas como condicionantes nos 

processos de licenciamento ambiental destes empreendimentos.  Portanto, o 

mesmo cenário de crise com problemas socioambientais estruturais também 

pode ser trabalhado numa perspectiva de cenário de oportunidades.  

As características ambientais e socioeconômicas do Litoral Norte de São 

Paulo congregam elementos básicos para se planejar e estruturar novos 

conceitos de ordenamento territorial cujas atividades e serviços valorizassem as 

potencialidades socioambientais existentes na região. 

A implementação de um modelo de sustentabilidade para o Litoral Norte 

deve considerar como pressuposto básico as diferentes vocações econômicas 

existentes no território e buscar o convívio entres estas visando à conservação 

socioambiental e a construção de um novo modelo sustentável de 

desenvolvimento econômico, ambiental e social nessa região da zona costeira 

do Estado de São Paulo. É de fundamental importância que a APA Baleia Sahy 

seja um exemplo na transformação da atual realidade socioambiental do litoral 

norte de São Paulo, isto é, frente a expansão imobiliária desenfreada e a 

impactos ambientais negativos como desflorestamento, despejo de resíduos 

sólidos e de efluentes, ainda sim é notória a sua diversidade biológica e cultural, 

bem como a necessidade de ferramentas socioambientais que contribuam com 

a sua proteção e expansão. 

Estas devem considerar os patrimônios ambientais e culturais tanto locais 

como regionais, como fundamentais ao incremento de cadeias produtivas de 

atividades e serviços locais e regionais como, por exemplo, no setor de 

ecoturismo e turismo sustentável no território Mosaico de Unidades de 

Conservação e para as comunidades tradicionais. Assim, ampliar e alavancar 
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plenamente as diferentes potencialidades econômicas, ambientais e culturais, 

ainda pouco exploradas no território, criando uma identidade regional que busca 

o convívio harmônico entre economias criativas, solidárias com outras mais 

impactantes, em um destino turístico que deve primar pela sustentabilidade. 

Este intricado elenco de fragilidades e potencialidades deve ser o principal 

desafio para que os representantes dos poderes públicos constituídos, das 

empresas responsáveis pelos grandes empreendimentos e do terceiro setor 

congreguem o convívio e coexistência obrigatória dessas diferentes atividades 

econômicas no território, de forma que todas as economias cresçam 

harmonicamente com vistas a equacionar o tão sonhado modelo de 

desenvolvimento sustentável para essa região costeira.  

 

4.4.8. Etapa 3 – Planejamento e Análise integrados - Zoneamento e Oficina 

Participativa  

Concluída a etapa de caracterização e elaboração de diagnósticos, com 

base nos dados reunidos e sistematizados, o Planejamento e a Análise 

Integrados definem o Zoneamento interno da APA. O Zoneamento interno 

incluirá a divisão da Unidade de Conservação em Zonas e a delimitação das 

Áreas incidentes sobre as Zonas. O Plano de Manejo definirá Normas e 

Diretrizes para o território da Unidade, com base na Lei nº 9.985/2000. 

 

São atividades e produtos dessa Etapa 3:  

 

 O Planejamento e a análise Integrada de dados reunidos e sistematizados 

acerca da caracterização do território e a identificação das 

potencialidades e fragilidades da Unidade de Conservação  realizadas 

pelas equipes técnicas do ICC e das Consultorias Atlântica e Lobato 

Ambiental, endossada pela Comissão Técnica de Análise e Avaliação do 

Plano de Manejo e do Conselho Gestor da APA BALEIA SAHY (cf as 
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datas, Atas e Listas de Presença), constitui a base técnica para a 

definição da proposta de Zoneamento e os seus regramentos específicos. 

 Proposta do Zoneamento interno da Unidade de Conservação, incluindo 

as Áreas incidentes sobre as Zonas; e proposta de normas, 

recomendações e diretrizes para as Zonas e Áreas. 

 

Assim, o Zoneamento Ambiental, nos termos do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, constitui-se na delimitação de Zonas e Áreas na 

Unidade de Conservação, para fins de manejo e estabelecimento de normas 

específicas, com a finalidade de proporcionar os meios e as condições para que 

todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e 

eficaz, conforme segue: 

 

4.5 ZONEAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - APA BALEIA-SAHY. 

 

O presente capítulo do Plano de Manejo Ambiental versa sobre o 

Zoneamento Ambiental para o perímetro retificado da Área de Proteção 

Ambiental Baleia - Sahy (APA-BS) submetido e aprovado em instâncias técnicas 

e participativas, por meio de métodos e foros apropriados. Assim, após uma série 

de reuniões e consultas públicas, esse documento sintetiza as principais 

conclusões técnicas e as proposições para sua efetiva implantação. 

A metodologia aplicada a presente proposta de Zoneamento do Plano de 

Gestão e Manejo Ambiental (PGMA) teve como elemento norteador as obras: 

Roteiro Metodológico para Planos de Manejo das Unidades de Conservação do 

Estado De São Paulo e Roteiro Metodológico para Gestão de Área de Proteção 

Ambiental (BRASIL, 1999), entre outras referências consagradas para tal 

finalidade. 
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Os estudos apoiaram-se no enfoque holístico-sistêmico, como referencial 

para a integração dos componentes ambientais e socioeconômicos que formam 

a Área de Proteção Ambiental Baleia Sahy, na qual os elementos 

interdependentes funcionam harmonicamente, conduzidos por fluxos de energia, 

de modo que cada um dos seus componentes reflete sobre os outros as 

mudanças nele impostas por estímulos externos. 

Esses estudos tiveram como metas identificar as unidades geoambientais 

de acordo com seus atributos e propriedades, com base nas suas 

potencialidades e limitações ambientais, face à capacidade de uso de suas 

áreas, a partir da sua vulnerabilidade e sustentabilidade em função dos 

determinados tipos de atividades antrópicas. 

Na sua fase de elaboração, a presente versão contou com ampla pesquisa 

bibliográfica tendo em vista a necessidade de se buscar e adequar a melhor 

metodologia as realidades encontradas na Área de Proteção Ambiental Baleia – 

Sahy (APA-BS). Da mesma forma, foram debatidos resultados parciais, ao longo 

de sua elaboração, com técnicos, agentes públicos, organizações civis e 

lideranças locais. 

Além dos resultados técnicos, a versão final de Zoneamento apresenta 

proposições para organizar o uso do território e fornece alguns subsídios para o 

aproveitamento imediato pelos gestores locais e regionais e demais 

interessados.  

O PGMA é um processo que precisa ser permanentemente realimentado 

e integrado à rotina de administradores públicos e de particulares. Nesse sentido, 

articulações institucionais iniciadas nesta fase dos trabalhos precisam ser 

aprofundadas e novas parcerias efetivadas.   

Um dos objetivos dessa versão é fornecer subsídios à proteção e 

desenvolvimento da área retificada em apreço, visando futuras parcerias entre 

diversas instituições que poderão constituir grupos de trabalho para realizar 

planejamento integrado, tanto local como regionalmente, considerando entre 
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outros instrumentos de ordenamento territorial, o Zoneamento Ecológico 

Econômico – ZEE e os Planos de Ação e Gestão do processo participativo de 

Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo-GERCO, em parceria com a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SMA), Polícia Ambiental (PAMb), 

Fundação Florestal (FF), Ministérios Públicos Federal e Estadual; o Plano Diretor 

Municipal com as equipes da PMSS, assim como outros diplomas legais, 

instituições e lideranças. 

Desta forma, a presente versão final de Zoneamento materializa os 

esforços de seus técnicos, consultores, agentes públicos e lideranças da 

população, na perspectiva de corroborar a aprovação de viabilidade técnica e 

participativa, assim como ampliar as parcerias e maximizar os recursos públicos 

e privados na gestão dessa Unidade de Conservação.  

 

4.5 .1 Zoneamento da Área de Proteção Ambiental Baleia – Sahy – APABS 

Os problemas ambientais contemporâneos vêm se acelerando 

rapidamente, provenientes da interferência humana na natureza, resultando em 

desequilíbrios ambientais e a deterioração da qualidade de vida. Isto se deve 

pela premissa equivocada do crescimento econômico acelerado que deriva 

invariavelmente na necessidade de urbanização, que na maioria das vezes se 

dá por meio de procedimentos indiscriminados. Nesse sentido, o ordenamento 

territorial deve ser considerado um instrumento político e institucional de 

planejamento, baseado no Zoneamento Ambiental, que deve ser compreendido 

como a expressão espacial de políticas antrópicas e ambientais, que tenham 

como objetivo reduzir diferenças locais, por meio de visão ecologicamente 

sustentável e economicamente viável, sobretudo, numa região como a do Litoral 

Norte de São Paulo e o município de São Sebastião, que detém mais de 70% de 

seu território ocupado por Unidades de Conservação. 

Os Planos de Manejo e o Zoneamento que disciplina o uso e a ocupação 

do solo em Unidades de Conservação de todo país são temas tratados com 
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bastante atenção e propriedade por várias áreas do conhecimento, contribuindo 

com a consolidação de que os estudos interdisciplinares são indispensáveis para 

a compreensão das dinâmicas antrópicas e naturais na paisagem geográfica. 

Principalmente porque os Planos de Gestão e Manejo, em seus capítulos de 

zoneamentos devem atender tanto às demandas sociais quanto às questões 

ambientais, ambas fundamentadas nas legislações vigentes. 

A proposta de revisão do zoneamento do Plano de Gestão e Manejo da 

Área de Proteção Ambiental Baleia – Sahy – APABS, em apreço, está sendo 

realizada desde o início de 2018 e dispõe-se enquanto instrumento de 

comunicação, de informações e de orientação técnico metodológica prevendo 

critérios e registros propostos numa perspectiva participativa, a serem interagida 

com a coletividade envolvida através de instâncias com representação tanto 

consultiva, quanto deliberativas em contínuo processo de tomada de decisões e 

soluções.  

Destaca se, nesse sentido, que deve ser considerado o tempo decorrido 

desde o inicio do processo de elaboração do Plano de Gestão e a ampliação do 

perímetro da Unidade de Conservação, sendo o co-gestor ICC, o principal 

responsável para que o uso do solo não sofresse modificações importantes com 

a dinâmica desordenada de ocupação na região. 

Torna se, portanto, mais que necessário considerar e estabelecer, nessa 

nova etapa, os objetivos do presente zoneamento do Plano de Gestão e Manejo 

com vistas a apresentar alternativas para consolidar um modelo de 

desenvolvimento sustentável que possa assegurar, entre outros: as condições 

naturais de reprodução e de desenvolvimento da flora e da fauna nativas; impedir 

alterações das características naturais dos corpos d’água até a desembocadura 

na foz do Rio Sahy, que possam  prejudicar o equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas; possibilitar o desenvolvimento harmônico e sustentável das 

atividades turísticas, pesqueiras e artesanais da população local; resguardar a 

população local e o meio ambiente dos efeitos negativos da urbanização; 
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resguardar a vegetação natural e sua flora característica, bem como a fauna 

residente e migratória e seus ambientes naturais; impedir a degradação do meio 

ambiente, envolvendo as populações tradicionais e não-tradicionais à 

informação e à necessidade de preservação; preservar o meio aquático, 

assegurando a manutenção da qualidade da água, permitindo a renovação dos 

recursos pesqueiros e a balneabilidade das águas tanto do rio como no mar, 

entre outros objetivos e prioridades identificadas ao longo desse processo de 

revisão. 

A presente proposta para o Plano de Manejo e Gestão da Área de 

Proteção Ambiental Baleia - Sahy justifica e destaca a necessidade crescente de 

preservação das características ambientais e naturais do corredor biológico e 

ecológico que interliga essa UC a outras Unidades de Conservação, como o 

Parque Estadual serra do Mar/ Núcleo São Sebastião – PESM/NSS e a Área de 

Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte de SP – APAMLN/SP e da 

ordenação do uso e ocupação do solo de forma interativa com as comunidades 

locais. Baseia-se numa perspectiva de proporcionar melhores condições 

ambientais e, consequentemente, melhorar as condições para as diferentes 

formas de vida existentes e aplicar de forma prática os conceitos sobre o 

desenvolvimento sustentável. 

Assim, de forma continuada aos processos de planejamento técnico e 

participativo, serão elaborados numa fase subsequente os Programas de 

Gestão, que visam o aproveitamento dos recursos socioambientais, com base 

no zoneamento do uso do solo, bem como as normas que incentivem, restrinja 

ou proíbam as diferentes atividades previstas nesse processo técnico 

participativo, como as extrativistas, pesqueiras, turísticas, pesquisas e urbanas, 

entre outras que o Plano de Gestão e Manejo definir. Propõe formas de manejo 

ambiental que se harmoniza entre si, com outras condições naturais e sociais, 

com todas as formas de vidas existentes no espaço. 
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Diante do exposto, se apresenta a proposta do Zoneamento Ambiental da 

área de Proteção Ambiental - APA Baleia – Sahy, no âmbito do Plano de Gestão 

e Manejo com base no conhecimento da realidade local, sob a ótica institucional 

de gestão socioambiental para essa Unidade de Conservação do Grupo de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

4.5.2 O Zoneamento do Plano de Gestão e Manejo da APABS com base no 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO). 

O Zoneamento do Plano de Gestão e Manejo da APABS deve ter como 

base e referência, obrigatoriamente, o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do processo participativo de Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo 

(GERCO), uma vez  que a presente versão de Zoneamento Ambiental da APABS 

segue a hierarquia entre as normas jurídicas, segundo a Constituição Federal 

Brasileira, que estabelece a relação entre a norma que regula a produção de 

uma outra; e a norma assim regularmente produzida pode ser figurada pela 

imagem espacial da supra-infra-ordenação. A norma que regula a produção é a 

norma superior; a norma produzida segundo as determinações daquela é a 

norma inferior, caracterizando a noção de hierarquia entre as normas jurídicas, 

de tal sorte que normas de grau superior são as que constam das Constituições 

Federal, dos Estados e Leis Orgânicas Municipais, sendo que as duas últimas 

também se submetem à primeira; e normas de grau inferior são as veiculadas 

por intermédio de leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, 

entre outros diplomas legais como, por exemplo, Planos de Gestão e Manejo e 

Planos Diretores. Ainda segundo a Constituição Federal Brasileira, a norma 

inferior pode ser mais restritiva que a superior, mas em hipótese alguma, ser 

mais permissiva. 

Nesse sentido, o Plano de Gerenciamento Costeiro (GERCO) e o 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado de São Paulo se tratam de 
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normas superiores e, nesse sentido, orienta e disciplina o Plano de Gestão e 

Manejo da APABS, sobretudo, em seu Zoneamento Ambiental. Assim, deve ter 

como base o que está estabelecido no DECRETO Nº 62.913, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2017 que: “Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, e dá providências Correlatas”, uma vez que se trata de 

uma norma jurídica municipal de infra ordenação.  

 

4.5.3 Gerenciamento Costeiro – Zoneamento Ecológico Econômico 

GERCO-ZEE 

O Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo (GERCO) e o 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) são instrumentos básicos e 

referenciais para o planejamento ambiental e para a gestão do processo de 

desenvolvimento de cada município e para a região do Litoral Norte de São 

Paulo. 

O Litoral Norte abrange os municípios de São Sebastião, Ilhabela, 

Caraguatatuba e Ubatuba e caracteriza-se pela diversidade de recursos naturais 

e elevado potencial turístico, que podem ser ameaçados em decorrência da 

intensa especulação imobiliária, do parcelamento irregular do solo, da pesca 

predatória e das estruturas náuticas e atividades portuárias em desconformidade 

com relação à conservação dos recursos marinhos. 

O Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Litoral Norte foi 

inicialmente regulamentado pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004, 

considerando a necessidade de promover o ordenamento territorial e disciplinar 

os usos dos recursos naturais. Em virtude das dinâmicas econômicas, sociais e 

ambientais, este instrumento de planejamento foi revisado pelo Grupo Setorial 

de  Coordenação do Gerenciamento Costeiro, um órgão colegiado composto por 

representantes do Estado, Prefeituras e Sociedade Civil. 
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Em 8 de novembro de 2017, foi promulgado o Decreto Estadual nº 

62.913/2017, que dispõe sobre a revisão do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, estabelecendo as normas de uso e ocupação do solo 

e de manejo dos recursos naturais a serem observadas em cada uma das zonas 

e subzonas de que trata o referido diploma, ficando revogado o Decreto Estadual 

nº 49.215/2004. 

De acordo com o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, o ZEE é 

definido como “instrumento básico de planejamento que estabelece, após 

discussão pública de suas recomendações técnicas, inclusive a nível municipal, 

as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em 

zonas específicas, definidas a partir das análises de suas características 

ecológicas e socioeconômicas”.  

Além da identificação das unidades territoriais que, por suas 

características socioambientais e dinâmicas internas devem ser objeto de 

disciplina especial, o ZEE deve também definir normas e metas ambientais e 

socioeconômicas a serem alcançadas por meio de programas de gestão.  

Sua aplicação está diretamente ligada ao planejamento municipal, 

consubstanciado sobretudo nos planos diretores e de manejo de Unidades de 

Conservação, e ao exercício da fiscalização e do licenciamento de atividades e 

de empreendimentos, os quais devem seguir as disposições do ZEE, priorizando 

a manutenção dos ecossistemas e das paisagens naturais do Litoral Norte. 

Nesse sentido a Área de Proteção Ambiental Municipal Baleia Sahy-

APAMBS, sendo uma Unidade de Conservação Municipal, deve 

necessariamente estabelecer uma correlação entre o Plano de Gestão e Manejo, 

na qualidade de uma área protegida, com o planejamento territorial estadual – o 

ZEE - definindo o Zoneamento e os Programas de Gestão como instrumentos 

efetivos de gestão. Faz se necessário pensar no zoneamento não como um 

produto, mas sim como parte de um processo de planejamento e principalmente 

gestão territorial.  

http://s.ambiente.sp.gov.br/zee/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf
http://s.ambiente.sp.gov.br/zee/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf
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Reitera se, por oportuno, que nessa correlação, o Zoneamento da 

APAMBS pode ser mais restritivo do que o macrozoneamento do GERCO-ZEE, 

mas de forma alguma mais permissivo, ou seja, o diploma legal municipal – 

Plano de Manejo e Gestão e o seu Zoneamento não pode ser mais flexível 

daquilo que está estabelecido no Decreto Estadual Nº 62.913, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2017, que “Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, e dá providências Correlatas”. Nesse sentido, se 

destaca que nos limites da APABS, apenas duas zonas do ZEE estadual são 

sobrepostas ao perímetro da UC, cuja base conceitual é definida por Z1T, Z2T 

conforme as imagens abaixo.  

 
 
Figura 130. Delimitação da Bacia do Rio Sahy no mapa do Zoneamento Ecológico Econômico 

– 2017 (Decreto Estadual nº 62.913/2017). 

 
Fonte: ICC, 2018. 

Zoneamento Ecológico Econômico – 

2017 (Drecreto Estadual nº 62.913/2017) 
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Na imagem aérea do Google Earth-2016 a delimitação em amarelo da 

Bacia Hidrográfica do Rio Sahy; em vermelho a área retificada da APA Baleia-

Sahy; e na imagem abaixo a ampliação da Z2 nos Mapas do Zoneamento 

Ecológico Econômico do Litoral Norte 2004 e 2016. 

 
Figura 131. ZEE Zoneamento Ecológico Econômico Praia da Baleia. 

 
Fonte: SMA, CPLA, 2017. 

 
De maneira geral, as zonas foram delimitadas tendo em vista uma 

caracterização regional homogênea, ponderando as especificidades locais, 

priorizando critérios físicos verificáveis em campo (topografia, hidrografia, viário) 

ou com base na cobertura da terra (para o zoneamento terrestre) e em marcos 

visuais (para o zoneamento marinho). Buscou-se, ainda, a demarcação de 

polígonos representativos, evitando criação de zonas com áreas pouco 

expressivas. No processo de revisão do ZEE vigente, o limite das zonas 

terrestres foi readequado considerando as seguintes características para cada 

uma delas: 

A Z1T é a zona que apresenta o caráter mais restritivo visando à 

preservação e à conservação dos recursos naturais. Apresenta áreas contínuas 

de vegetação nativa e de declividade acentuada, mantidas à margem do rápido 

processo de urbanização ocorrido na região a partir da década de 1960. Acolhe 

atividades de pesquisa científica, educação ambiental, manejo sustentável, 

ecoturismo e ocupação humana de baixo efeito impactante. Além de proteger a 

paisagem e os recursos naturais, incluindo os mananciais de abastecimento 
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público, a estratégia dessa zona é, também, proteger as Unidades de 

Conservação por meio da criação de uma faixa mais restritiva em seu entorno. 

A Z2T ainda é uma zona de características restritivas, com a presença de 

remanescentes florestais e ocorrência de áreas sujeitas à inundação ou risco 

geotécnico. Possibilita a presença de assentamentos humanos dispersos de 

baixa densidade, incluindo algumas comunidades tradicionais. Além de proteger 

a paisagem e os recursos naturais da dinâmica de expansão e de adensamento 

urbano, estabelecendo uma transição entre as áreas mais ocupadas e as mais 

preservadas, a Z2 visa manter as atividades de exploração agroflorestal 

sustentável e viabilizar a implantação de estruturas de ecoturismo que valorizem 

a manutenção da paisagem. Finalmente, a Z2 possibilita a atividade minerária, 

tanto para contenção de áreas degradadas quanto para exploração econômica. 

 
 
Figura 132. Ampliação da Legenda do Zoneamento Ecológico Economico da Praia da Baleia. 

 
 

Fonte: SMA, CPLA, 2017 

 

Importante destacar que a gestão de áreas compreendidas em Zona Z2, 

visto que a maior parte da área em retificação está inserida nesta zona, tem 

como objetivo manter a funcionalidade dos ecossistemas, garantindo a 

conservação dos recursos genéticos, do patrimônio histórico, paisagístico, 
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cultural e arqueológico e promover programas de manutenção, controle da 

poluição e proteção das nascentes e vegetação ciliar com vistas a garantir a 

quantidade e qualidade das águas e do meio ambiente em geral. Segue abaixo 

a descrição das zonas. 

                                   
Figura 133. Legenda do ZEE 

 
 

Fonte: SMA, CPLA, 2017 

 

Portanto, para todos os efeitos, o GERCO - ZEE constitui instrumento 

fundamental para o enfrentamento destas questões, buscando organizar o uso 

do espaço territorial e marítimo da orla, por meio da conciliação do 

desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Deve ser utilizado como 

instrumento de participação e consulta permanente à população local, tendo em 

vista a solução de conflitos, a conservação da natureza e a melhoria do meio 

ambiente e da qualidade de vida das populações que habitam a zona costeira. 
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Para melhor entendimento acerca das zonas (Z1T e Z2T) que se sobrepõem aos 

limites da APABS, segue abaixo parte do decreto que descrevem as mesmas. 

 

DECRETO Nº 62.913, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte, e dá 
providências Correlatas 

 
SEÇÃO I 
Do Zoneamento Terrestre (apenas parte, entre os artigos 4º a 13º) 

 
Artigo 4º - A delimitação da Zona 1 Terrestre - Z1T considera, entre outras, isolada 
ou conjuntamente, além dos elementos trazidos pelo artigo 11, inciso I, da Lei nº 
10.019, de 3 de julho de 1998, as seguintes características socioambientais: 
I – ocorrência de áreas contínuas de vegetação nativa em estágio avançado de 
regeneração e fauna associada; 
II – predomínio  de Áreas de Preservação Permanente; 
III - ocorrência de Unidades de Conservação de Proteção Integral; 
IV - existência de comunidades tradicionais. 
 
Artigo 5º - A gestão da Z1T observará as seguintes diretrizes: 
I - manutenção da diversidade biológica, do patrimônio histórico, paisagístico, 
cultural e arqueológico; 
II - promoção de programas de controle da poluição e proteção das nascentes e 
vegetação ciliar com vistas a garantir a qualidade e disponibilidade hídricas das 
bacias hidrográficas com referência no plano de bacias do litoral norte; 
III - promoção de programas de controle e proteção da vegetação de praias com 
vistas a garantir a estabilidade da linha de costa; 
IV - estímulo à regularização fundiária e à averbação de áreas para a conservação 
ambiental; 
V - estímulo ao manejo agroflorestal e ao manejo sustentável dos recursos naturais 
e do uso dos recursos paisagísticos e culturais para o ecoturismo; 
VI - estímulo à regularização ambiental; 
VII - estímulo à proteção e conectividade dos remanescentes florestais. 
 
Artigo 6º - Na Z1T, os Planos e Programas objetivarão a meta de conservação ou 
recuperação de, no mínimo, 90% (noventa por cento) da zona com cobertura 
vegetal nativa garantindo a diversidade biológica das espécies. 
§ 1° - Para fins de cálculo da meta referida no “caput” deste artigo serão computadas 
a Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente. 
§ 2° - Na área destinada ao cumprimento da meta será permitida a exploração 
agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar 
ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 
vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. 
 
Artigo 7º - Na Z1T são permitidos os seguintes usos e atividades, desde que sejam 
de baixo efeito impactante e que não alterem as características socioambientais da 
zona:  
I - pesquisa científica; 
II - educação ambiental; 
III - manejo sustentável, incluindo os sistemas agroflorestais, o beneficiamento e o 
processamento artesanal de seus produtos, bem como as atividades relacionadas 
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ao modo de vida e cultura das comunidades tradicionais, desde que não 
prejudiquem a função ambiental da área; 
IV - empreendimentos de ecoturismo com a infraestrutura necessária à atividade; 
V - pesca artesanal; 
VI - ocupação humana de baixo efeito impactante com características rurais. 
 
Parágrafo único - Respeitados a legislação ambiental, a Resolução  CONDEPHAAT 
n° 40/85, que estabelece o tombamento da Serra do Mar, e o Plano Diretor 
Municipal, será permitida a utilização de até 10% (dez por cento) da área total da 
propriedade ou das propriedades que integram o empreendimento, para a execução 
de intervenções, tais como, edificações, obras complementares, acessos, 
paisagismo, estacionamento e instalação de equipamentos afins, necessárias ao 
desenvolvimento das atividades anteriormente descritas. 
 
Artigo 8º - Para efeito deste decreto a Z1T compreende a subzona definida como 
Áreas Especialmente Protegidas - Z1TAEP que abrange as Unidades de Proteção 
Integral federais, estaduais e municipais, e as terras indígenas. 
§ 1º - Sendo reconhecida a terra indígena ou havendo a criação de uma Unidade 
de Conservação de Proteção Integral, sua área ficará automaticamente 
reclassificada como Z1T AEP. 
§ 2º - Na hipótese de desafetação de áreas em Unidades de Conservação, o Grupo 
Setorial de Coordenação do Litoral Norte proporá as alternativas de 
reenquadramento da área desafetada, na forma da lei. 
 
Artigo 9º - Os usos e atividades permitidos nas Z1TAEP são aqueles previstos: 
I - na Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 
II - no diploma de criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral e 
respectivo Plano de Manejo; 
III - na regulamentação 

Artigo 10 - A delimitação da Zona 2 Terrestre - Z2T considera, entre outras, isolada 
ou conjuntamente, além dos elementos trazidos pelo artigo 11, inciso II, da Lei nº 
10.019, de 03 de julho de 1998, as seguintes características socioambientais: 
I - elevada ocorrência de Áreas de Preservação Permanente; 
II - existência de áreas contínuas de vegetação nativa em estágio avançado de 
regeneração e fauna associada; 
III - ocorrência de áreas sujeitas à inundação e de risco geotécnico; 
IV - ocorrência de assentamentos humanos dispersos; 
V - existência de comunidades tradicionais. 
 
Artigo 11 - A gestão da Z2T observará as seguintes diretrizes: 
I - manutenção da funcionalidade dos ecossistemas, garantindo a conservação dos 
recursos genéticos e naturais, assim como do patrimônio histórico, paisagístico, 
cultural e arqueológico; 
II - promoção de programas de controle da poluição e proteção das nascentes, das 
vertentes e da vegetação ciliar, com vista a garantir a qualidade e a disponibilidade 
hídrica das bacias hidrográficas locais com referência no plano de bacias do litoral 
norte; 
III - promoção de programas de controle e proteção da vegetação de praias com 
vistas a garantir a estabilidade da linha de costa; 
IV - estímulo à regularização fundiária; 
V - estímulo ao manejo sustentável dos recursos naturais e dos recursos 
paisagísticos e culturais para o ecoturismo; 
VI - estímulo à proteção e à conectividade dos remanescentes florestais; 
VII - estímulo à regularização ambiental. 
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Artigo 12 - Na Z2T, os Planos e Programas objetivarão a meta de conservação ou 
recuperação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da zona com cobertura vegetal 
nativa garantindo a diversidade biológica das espécies. 
§ 1° - Para fins de cálculo da meta referida no “caput” deste artigo serão computadas 
a Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente. 
§ 2° - Na área destinada ao cumprimento da meta será permitida a exploração 
agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar 
ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura 
vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. 
 
Artigo 13 - Na Z2T são permitidos, além daqueles estabelecidos para a Z1T, os 
seguintes usos e atividades, desde que não alterem as características 
socioambientais da zona: 
I - aquicultura; 
II - mineração com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor Regional de 
Mineração, 
respeitadas as disposições do Plano Diretor Municipal; 
III - assentamentos humanos dispersos, pouco populosos e com pouca integração 
entre si. 
 
Parágrafo único -Respeitados a legislação ambiental, a Resolução CONDEPHAAT 
n° 40/85, que estabelece o tombamento da Serra do Mar, e o Plano Diretor 
Municipal, será permitida a utilização de até 20% (vinte por cento) da área total da 
propriedade ou das propriedades que integram o empreendimento, para a execução 
de intervenções, tais como, edificações, obras complementares, acessos, 
paisagismo, estacionamento e instalação de equipamentos afins, necessárias ao 

desenvolvimento das atividades anteriormente descritas. 
 
 
4.5.4 Zoneamento Ambiental da Área de Proteção Ambiental APA Baleia – 

Sahy  

O zoneamento proposto para a Área de Proteção Ambiental - APA Baleia 

– Sahy pode ser entendido como uma subdivisão do território, tendo como 

essência a definição de limites fundamentados em características convergentes 

da superfície terrestre. Este conceito é melhor explicado por Silva (2001) quando 

define que o zoneamento tem a conotação de regionalização e que ambos 

podem ser entendidos como a fragmentação controlada e ordenada de um 

território, segundo critérios discriminados. Consiste no parcelamento de uma 

área geográfica em setores, ou zonas, onde após devidas análises, certas 

atividades estarão permitidas e outras proibidas, identificando quais áreas são 

mais adequadas para determinado uso ou objetivo de manejo (Griffith e outros, 

1995).  
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O conceito aqui adotado para zonas ambientais teve como referência 

Roteiro Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental (BRASIL, 

1999). Portanto, considera-se zona ambiental como um padrão territorial com 

peculiaridades de natureza biótica e abiótica, paisagística, cultural e com 

características decorrentes de uso e ocupação do solo 

No Zoneamento Ambiental são definidas e identificadas zonas ou áreas 

homogêneas, fruto da integração espacial dos elementos físico-naturais, 

biológicos, socioculturais e econômicos. Os principais objetivos de um 

zoneamento auxiliam: 

a. no apoio e/ou tomada de decisão; 

b. no disciplinamento do uso do solo e sua ocupação; 

c. na adequação da proteção dos recursos naturais; 

d. no estabelecimento de normas de uso e ocupação racional do solo; 

e. na definição de um sistema de gestão para elaboração de um criterioso plano 

de manejo; 

f. na exploração do turismo com base no uso racional e sustentado dos seus 

recursos físico-naturais, socioculturais e econômicos. 

As áreas identificadas como homogêneas, levando em conta o uso do 

solo e aspectos ambientais relevantes, irão corresponder a compartimentação 

do território da APA, dando origem à identificação e à classificação das áreas 

em zonas. Com base nestas premissas, o Zoneamento Ambiental da APA Baleia 

- Sahy foi revisado e atualizado, tendo em vista as suas características: 

i) privilegiada situação geográfica; 

ii) beleza cênica da paisagem; 

iii) considerável variedade da fauna e flora; 
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iv) diversidade de ambientes naturais (Manguezal, Alta, Baixa e Brejo de 

Restinga, Transição Restinga e Floresta Ombrófila); 

v)  pressão progressiva de ocupação e impermeabilização indiscriminada do solo 

de parte do entorno (empreendimentos do setor imobiliário); 

vi) aumento na demanda turística (vocação natural e estímulo da dinamização 

das atividades do turismo); 

vii) forte pressão antrópica sobre o conjunto dos elementos naturais; 

viii) peculiaridade ambiental, especialmente quanto ao grau de biodiversidade; 

ix) condições de ocupação da territorialidade da APA; 

x) estrutura de acessos, caminhos e estrada, a exemplo da rodovia BR-101, 

linhão de transmissão de energia e oleodutos com possibilidade de indução à 

expansão urbana em áreas rurais, sendo várias detentoras de atributos 

paisagísticos a preservar; 

Os procedimentos metodológicos adotados na atualização do 

mapeamento sobre o Zoneamento Ambiental do Plano de Gestão e Manejo da 

APA Baleia - Sahy considerou duas etapas. A primeira, diz respeito aos 

mapeamentos, que foram realizados em escritório e, a segunda, incidiu nas 

vistorias de campo, a fim de averiguar e calibrar os mapeamentos.  

Quanto ao mapa, buscou-se analisar a complexidade natural da região e 

de suas áreas específicas a partir de análises de seus aspectos físicos, bióticos 

e socioeconômicos. Posteriormente, foram analisados e cruzados esses 

aspectos, com ênfase na evolução demográfica, nas condições de saneamento, 

nas atividades econômicas preponderantes e nas dinâmicas territoriais de uso e 

ocupação do solo, considerados os pressupostos de outros diplomas legais e de 

ordenamento territorial como os planos regionais estratégicos e municipais. 

O produto final (Mapa de Zoneamento) foi gerado a partir da 

reclassificação das classes de uso da terra, considerando os critérios de tipologia 
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de usos e ocupações; e tipologias de solo e de cobertura vegetal. Foi 

considerada ainda a contiguidade das feições mapeadas, agrupando-as em 

zonas.  

Diante disto, foram consideradas seis zonas básicas, as quais permitiram 

abranger as principais atividades antrópicas no interior da APA Baleia - Sahy.  

As classes do zoneamento ambiental são apresentadas abaixo, por meio 

de Zonas e Áreas, em ordem de importância em conservação ambiental:  

1 - Zona sob Proteção Especial (ZPE) 

2 – Zona de Proteção dos Atributos (ZPA) 

3 – Zona de Uso Sustentável (ZUS) 

4 - Área de Interesse para a Conservação (AIC) 

5 - Área de Interesse Histórico-Cultural (AIHC) 

6 - Área de Interesse para a Recuperação (AIR) 

Classes do Zoneamento Ambiental 

1 -  Zona sob Proteção Especial (ZPE): É aquela que corresponde às Unidades 

de Conservação do Grupo de Proteção Integral e às Terras Indígenas 

homologadas.  

Compreende o conjunto de áreas reservadas à manutenção dos 

ecossistemas intactos ou pouco alterados, onde são evitados usos e atividades 

que não sejam de baixo efeito impactante e que alterem as características 

ambientais da zona. 

São classificadas pelo elevado valor ecológico dos seus ecossistemas, 

estando intimamente associada à preservação da fauna silvestre e de 

remanescentes da flora em estágio avançado de regeneração. Engloba áreas de 

alta fragilidade ambiental, onde a presença humana deverá ser inibida, 

minimizada ou adequada a ações conservacionistas e em alguns casos, até 
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preservacionistas. Qualquer processo que envolva a presença humana deve ser 

objeto de análise, e licenciamento das instâncias competentes.   

São áreas formadoras de corredores, onde a estabilidade dos habitats 

ainda permite a preservação e reprodução da fauna nativa. Compreendem áreas 

de alta sensibilidade, propícias à formação de processos de instabilidades e 

riscos geotécnicos como erosão, enchentes e inundações devendo ser 

preservadas através de um controle rígido, evitando-se ao máximo sua 

utilização. 

Foram incluídas ainda algumas Áreas de Preservação Permanentes, 

definidas com base na Lei Federal Nº 12.651/2012 que instituiu o novo Código 

Florestal Brasileiro. 

Objetivo: Reconhecer e fortalecer os territórios protegidos, observando os 

regramentos específicos.  

 

Objetivos Específicos:  Preservar o contínuo ecológico de áreas pouco 

alteradas; preservar áreas sensíveis e de risco geotécnico; preservar a fauna 

silvestre e remanescentes da flora em estágio avançado de regeneração. 

 

Atividades permitidas na (ZPE): 

i) educação ambiental; 

ii) pesquisa acadêmica, educacional, técnico-científica e trabalhos de campo; 

iii) soltura de animais silvestres pelos órgãos ambientais, baseada em estudo 

prévio de capacidade de suporte e adaptação; 

iv) implantação de infraestrutura de interesse público e social, voltada a 

pesquisas científicas, educação ambiental e atividades relacionadas aos 

conceitos de sustentabilidade, devidamente analisada e legalizada pelo 

Conselho Gestor da APA, detendo estudo ambiental correspondente ao tipo de 
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intervenção, considerando proposta de compensação socioambiental 

equivalente a no mínimo três vezes a extensão do dano; 

v) implantação de infraestrutura necessária a fiscalização, monitoramento ou 

atividades ligadas a gestão da APA pelo Conselho Gestor, condicionada a 

proposta de compensação de eventuais danos à vegetação nativa que considere 

no mínimo três vezes a extensão da área atingida; 

vi) apicultura devidamente licenciada; vii) ocupação humana de baixo efeito 

impactante com características rurais. 

 

Normas:   qualquer possibilidade de uso ou atividades deverá ser objeto de 

análise pelo Conselho Gestor da APA e licenciamento de outras instâncias 

competentes, desde que sejam de baixo efeito impactante e que não alterem as 

características socioambientais da Zona sob Proteção Especial, conforme os 

parâmetros e diretrizes descritos no DECRETO Nº 62.913, de 08 de Novembro 

de 2017- Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte – Zona 1 

Terrestre- Z1, e no Plano Diretor Municipal; sua legalização também dependerá 

de estudo ambiental, com as devidas medidas de mitigação ou compensação 

correspondente ao tipo de intervenção. 

Na ZPE, a meta de conservação ou recuperação de no mínimo, 90% 

(noventa por cento) da propriedade e da zona com cobertura vegetal nativa 

garantindo a diversidade biológica das espécies. 

Na área destinada ao cumprimento da meta será permitida a exploração 

agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural 

familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize 

a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. 

Será permitida a utilização de até 10% (dez por cento) da área total da 

propriedade ou das propriedades para a execução de intervenções, tais como, 

edificações, obras complementares, acessos, paisagismo, estacionamento e 
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instalação de equipamentos afins, necessárias ao desenvolvimento das 

atividades anteriormente descritas. 

Os casos não previstos na ZPE ficam condicionados a análise do 

Conselho Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da 

APA observando a legislação ambiental vigente no país.  

 

2 – Zona de Proteção dos Atributos (ZPA): É aquela que concentra os 

elementos sociais e/ou ambientais relevantes para a proteção dos atributos que 

justificaram a criação da Unidade.  

Esta zona é formada pelo conjunto de áreas onde podem conviver o homem e 

os ecossistemas sem grandes impactos ou pressões no meio ambiente. São 

enquadradas nessa categoria áreas onde as atividades humanas devem se 

desenvolver com muito controle, devido à sua alta fragilidade ecológica, grande 

valor cênico, com presença de ecossistemas protegidos pela legislação 

ambiental. 

Compreende as áreas naturais pouco descaracterizadas pelo uso do solo, 

geralmente por espaços que detenham vegetação nativa, típicas formações 

vegetais edáficas ou frutíferas nativas. 

Representam zonas tampão entre áreas mais passíveis de uso e a Zona 

sob Proteção Especial, (transição) geralmente composta por vegetação nativa 

mais esparsa, campos alagadiços sujeito a inundações periódicas ou feixes de 

cordões arenosos. 

Podem existir áreas com a presença de residências unifamiliares antigas, 

precárias, edificadas em período anterior à criação da APA, que mantiveram a 

paisagem geográfica pouco alterada.  

Alterações no uso do solo nesta zona devem ser precedidas de estudos 

específicos que identifiquem a viabilidade do solo, pois muitas delas se 
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encontram em terrenos sujeitos a alagamento ou áreas contíguas às APP. Só 

são passíveis de alteração do uso do solo para comportar estruturas fixas, com 

alternativas tecnológicas que resultem uso e ocupação sustentáveis, com 

alternativas para direcionamento da drenagem natural, baixa impermeabilização 

com eficiência comprovada sem o comprometimento de áreas consideradas 

importantes para o ecossistema. 

Situações já existentes devem se adequar a um baixo índice de 

impermeabilização e ocupação além de tratamento adequado dos efluentes 

gerados, devendo ser respeitada a distância legal estabelecida para as áreas de 

preservação permanente. 

A ZPA é uma zona de usos diversificados. Tais usos devem ser 

precedidos de estudos técnicos que possam garantir a implantação de diferentes 

usos e atividades estabelecidos na legislação vigente de acordo com o porte e a 

tipologia, verificando-se ainda as diretrizes definidas neste zoneamento para a 

área.  

Objetivo: Proteger os territórios de alta relevância socioambiental, visando a 

conservação dos atributos que justificaram a criação da APA, sejam eles a 

biodiversidade, os recursos hídricos, a beleza cênica, o patrimônio histórico-

cultural ou as comunidades tradicionais.  

 

Objetivos Específicos: Viabilizar o controle de áreas com alta fragilidade 

ecológica, grande valor cênico e ecossistemas mais sensíveis e protegidos; 

garantir os usos diversificados sem grandes impactos ou pressões no meio 

ambiente; 
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Atividades permitidas na (ZPA) 

i)  ensino, pesquisa acadêmica, educacional, técnico-científica e trabalhos de 

campo; 

ii) estruturas e equipamentos de baixo impacto, como (armazenamento de 

matéria prima nativa); para segurança como cercas, postos de vigilância, 

porteiras; para recreação e acessos a outras áreas, sendo prioritária a baixa 

impermeabilização do solo); 

iii) aquicultura e apicultura 

iv) implantação de trilhas e caminhos apenas com autorização do Conselho 

Gestor da APA e órgãos ambientais competentes; 

v) recreação e lazer controlados; 

vi) manejo de espécies vegetais orientado por projetos de fomento ao manejo 

ecológico e sustentabilidade, aprovados pelo Conselho Gestor APA; restritas as 

comunidades tradicionais de forma artesanal; 

vii) Possibilita a presença de assentamentos humanos dispersos de baixa 

densidade, incluindo algumas comunidades tradicionais. 

Normas:   qualquer possibilidade de uso ou atividades deverá ser objeto de 

análise pelo Conselho Gestor da APA e licenciamento de outras instâncias 

competentes, desde que sejam de baixo efeito impactante e que não alterem as 

características socioambientais da Zona de Proteção dos Atributos, conforme os 

parâmetros e diretrizes descritos no DECRETO Nº 62.913, de 08 de Novembro 

de 2017- Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte – Zona 2 

Terrestre- Z2, e no Plano Diretor Municipal; sua legalização também dependerá 

de estudo ambiental, com as devidas medidas de mitigação ou compensação 

correspondente ao tipo de intervenção. 
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A ZPA objetivará a meta de conservação ou recuperação de, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) da zona com cobertura vegetal nativa garantindo a 

diversidade biológica das espécies. 

Na área destinada ao cumprimento da meta será permitida a exploração 

agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural 

familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize 

a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. 

Será permitida a utilização de até 20% (vinte por cento) da área total da 

propriedade ou das propriedades que integram o empreendimento, para a 

execução de intervenções, tais como, edificações, obras complementares, 

acessos, paisagismo, estacionamento e instalação de equipamentos afins, 

necessárias ao desenvolvimento das atividades 

Os casos não previstos na ZPA ficam condicionados a análise do 

Conselho Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da 

APA observando a legislação ambiental vigente no país.  

 

3 – Zona de Uso Sustentável (ZUS): É aquela em que os atributos naturais 

apresentam maiores efeitos da intervenção humana, abrangendo porções 

territoriais heterogêneas em relação ao uso e ocupação do solo.  

São áreas onde os aspectos culturais e paisagísticos apresentam 

destaque no uso do solo, propiciando a contemplação da natureza, o contato 

com áreas conservadas e/ou utilizadas nos aspectos cultural e tradicional da 

população da região. Representam áreas cujos acessos são realizados na maior 

parte por via aquática, por trilhas e faixas terrestres já utilizadas pela população 

ou infraestrutura de base adjacentes à Rodovia BR101. A Zona de Uso 

Sustentável visa harmonizar a vocação natural da APA com a sua infraestrutura 

e suas belezas naturais, proporcionando áreas de apoio, lazer ou acomodação 

aos usuários em termos de usos sustentáveis. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 383 

 
 

Compreende o conjunto de áreas vocacionadas para usos sociais 

existentes entre os ecossistemas. São áreas com a presença de ambientes em 

diversos estágios de antropização, onde sua definição para uso foi pautada nas 

vocações e potencialidades existentes, em diferentes tipos de manejo e uso 

público; em tendências da dinâmica ocupacional identificadas na região em 

relação ao uso do solo, que se configuram como vetor de urbanização da área. 

Assim, estabelecer o uso da terra de forma harmônica aos aspectos 

paisagísticos, naturais, históricos e culturais; agregar valor ao local e propor o 

uso racional e sustentável do solo e estabelecer critérios para o uso e a 

ocupação de forma ordenada para que os aspectos supracitados da APA sejam 

preservados.   

Da mesma forma disciplinar os espaços ocupados pela infraestrutura de 

base de utilidade pública composta por rodovia, duto, torres e/ou linhas de 

transmissão de energia elétrica, antenas, reservatórios de água, e outras obras 

ou equipamentos, bem como o processo de urbanização existente, protegendo 

os ambientes naturais ainda preservados da especulação imobiliária e 

ocupações clandestinas e irregulares, bastante comuns na região. 

Esses espaços ou acessos ocupados pela infraestrutura de base de 

utilidade pública também se caracterizam como vetores de pressão antrópica, 

de uso e ocupações irregulares que são um dos principais fatores de degradação 

da APABS. Seja pela pressão em áreas ambientalmente frágeis, ou pelos usos 

de forma indiscriminada, qualquer vetor ocasiona danos ao planejamento de uso 

e ocupação de forma sustentada na unidade de conservação, com 

consequências altamente negativas à implantação de políticas públicas e 

instrumentos de uso e ocupação ordenados do solo. 

Assim, o Plano de Manejo da APA Baleia Sahy, por meio de seu 

Zoneamento e Programas de Gestão, busca diferentes apoios institucionais para 

viabilizar a compatibilização de interesses e projetos sustentáveis, garantindo a 

viabilização de economias criativas e sustentáveis na Zona de Uso Sustentável, 
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de tal forma a estreitar diferentes usos com base em preceitos, interesses e 

aspectos sociais, econômicos e ambientais, de forma harmônica e integrada. 

Objetivo: Compatibilizar os diferentes usos existentes no território e minimizar 

os impactos negativos sobre os recursos ambientais.  

 

Objetivos Específicos: Agregar valor ao local e propor o uso racional e 

sustentável do solo; auxiliar na viabilização de economias criativas e 

sustentáveis; disciplinar os espaços ocupados pela infraestrutura de base de 

utilidade pública; buscar diferentes apoios institucionais para viabilizar a 

compatibilização de interesses e projetos sustentáveis; 

 

Atividades permitidas na ZUS    

i) atividades de baixo e médio impactos, destinadas a harmonizar sua estrutura 

com os aspectos naturais, paisagísticos, históricos e culturais da APA, 

preferencialmente direcionado ao turismo ecológico e outros similares; 

equipamentos urbanos e turísticos, tais como comércio/serviços; segurança, 

vigilância, apoio à pesca, recreação e lazer, tais como píeres, marinas, 

atracadouros, clubes, acessos a povoados e propriedades, praças, dentre outros 

devidamente autorizados ou licenciados, a depender da legislação vigente; 

ii)  equipamentos eco turísticos, turismo ecológico e de Base Comunitária, 

adaptado as condições naturais da região e implantação de trilhas analisadas 

pelo Conselho Gestor da APA; 

iii) infraestrutura de base de utilidade pública, bem como equipamentos 

necessários e integrados à paisagem para as atividades e serviços voltados aos 

programas de gestão como o de uso público, pesquisa, educação ambiental, 

fiscalização, monitoramento, segurança e apoio a recreação e lazer de mínimo 

impacto, tais como píeres, trilhas suspensas dentre outros devidamente 

autorizados ou licenciados, a depender da legislação; 
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iv) atividades orientadas à educação ambiental; 

v) serviços diversos direcionados ao visitante; 

vi) Pesquisa científica, monitoramento ambiental, patrimonial e recreação 

vii) Manejo dos recursos naturais com vistas à recuperação da fauna, da flora e 

da paisagem; 

viii) Manejo de espécies vegetais como, por exemplo, a taboa e caixeta orientada 

por projetos de fomento ao manejo ecológico, aprovados pelo Conselho Gestor 

da APA; restritas as comunidades tradicionais e locais, de forma artesanal; 

 

Normas:    

Será permitida a utilização de até 40% (quarenta por cento) da área total da 

propriedade ou das propriedades para a execução de intervenções, tais como, 

edificações, obras complementares, acessos, paisagismo, estacionamento e 

instalação de equipamentos afins, necessárias ao desenvolvimento das 

atividades anteriormente descritas 

Os casos não previstos na ZUS ficam condicionados a análise do 

Conselho Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da 

APA observando a legislação ambiental vigente no país.  

 

4 – Área de Interesse para a Conservação (AIC): É aquela constituída por 

fragmentos de ecossistemas naturais de maior dimensão e suas conexões como 

as Áreas de Preservação Permanente (APPs), relevantes para a conservação 

ambiental e/ou o incremento de corredores ecológicos.  

Compreende o conjunto de áreas reservadas à manutenção dos 

ecossistemas intactos ou pouco alterados de preservação permanente, de 

proteção e conservação ambiental, por contínuos ou  fragmentos florestais que 

possibilitam a formação de corredores biológicos e ecológicos entre unidades de 
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conservação; Áreas de Preservação Permanentes - APPs, como nascentes e 

seus respectivos raios de 50 metros; margens de rios e adjacências a depender 

da largura do rio com base na Lei 12.651/2012; ou outros aspectos da paisagem 

que protejam o uso e a ocupação do solo de forma controlada; áreas restritas a 

atividades baseadas em fundamentos e preceitos de desenvolvimento 

sustentável, como a pesquisa, o ecoturismo e educação ambiental. 

São classificadas pelo elevado valor ecológico de seus ecossistemas, de 

preservação da fauna e vegetação em estágio avançado de regeneração. 

Engloba áreas de alta fragilidade ambiental, onde a estabilidade dos habitats 

ainda permite a preservação e reprodução da fauna nativa. Compreendem áreas 

de alta sensibilidade, propícias à formação de processos de instabilidades e 

riscos geotécnicos como erosão, enchentes e inundações devendo ser 

preservadas, evitando-se ao máximo sua utilização. 

 

Objetivo: Conservar os ecossistemas naturais mais relevantes e manter os 

processos ecológicos por meio do estímulo ao incremento de corredores 

ecológicos e criação de outras áreas protegidas.  

 

Objetivos Específicos: Garantir à manutenção dos ecossistemas intactos ou 

pouco alterados de preservação permanente; promover a formação, proteção e 

conservação ambiental de contínuos ou fragmentos florestais. 

 

Atividades permitidas na (AIC): 

 i) educação ambiental; 

ii) pesquisa acadêmica, educacional, técnico-científica e trabalhos de campo; 

iii) soltura de animais silvestres pelos órgãos ambientais, baseada em estudo 

prévio de capacidade de suporte e adaptação; 
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iv) implantação de infraestrutura de interesse para a UC voltada a pesquisas 

científicas, educação ambiental e atividades relacionadas a demandas para a 

melhor gestão da APA; 

v)  apicultura devidamente licenciada. 

 

Normas:    

Os casos não previstos na AIC ficam condicionados a análise do Conselho 

Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da APA 

observando a legislação ambiental vigente no país. 

 

5 – Área de Interesse Histórico-Cultural (AIHC): É aquela caracterizada por 

territórios com presença de atributos históricos, culturais (materiais e/ou 

imateriais) ou cênicos relevantes para o turismo e desenvolvimento 

socioeconômico local.  

São áreas da APA que contemplam e devem conservar a valorização 

Histórico Cultural, fortalecimento comunitário, sustentabilidade ambiental, 

pesquisa, educação ambiental e uso público nos sítios e ambientes adjacentes, 

permitindo e incentivando a sensibilização da sociedade para a importância da 

conservação deste patrimônio. 

A Área de Interesse Histórico-Cultural ressalta a proteção do 

patrimônio cultural imaterial (modos de fazer e expressar dos povos tradicionais) 

e material (sítios históricos ou arqueológicos) da Unidade de Conservação, 

visando seu estudo, interpretação e valorização para garantir sua preservação, 

conservação e desenvolvimento.  

Da mesma forma, conserva a paisagem natural e cultural desta região, 

ocupada por comunidades caiçaras há várias gerações. Nesse sentido, fomentar 

o fortalecimento das comunidades caiçaras a fim de evitar a perda da posse do 
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seu território e consequente descaracterização da organização espacial, social 

e cultural típica destas culturas tradicionais e consequentemente dificultando a 

especulação imobiliária. 

Para tal, o ICC, a PMSS entre outros atores devem articular, incentivar e 

apoiar atividades relacionadas ao fortalecimento cultural e comunitário, 

objetivando viabilizar alternativas para a geração de emprego e renda, sobretudo 

a partir da estruturação e operação do ecoturismo, turismo de Base Comunitária 

e uso sustentável dos recursos naturais; 

Cabe também na AIHC a proposição e implementação de ordenamento 

territorial em menor escala, como um microzoneamento na área ocupada pelas 

comunidades locais e a tradicional caiçara, tendo em vista que possui ou prevê 

equipamentos e usos já destinados a recepção e lazer do visitante, mesmo que 

precários, podendo necessitar de ordenamento e regularização por parte da 

Prefeitura municipal e órgãos de meio ambiente, Conselho Gestor da APA e do 

Patrimônio Público da União.  

Esta Área visa proporcionar tanto às comunidades locais quanto ao 

público visitante a visão da importância da APABS e da Mata Atlântica como 

berço e abrigo de grande biodiversidade e de aspectos da cultura tradicional 

caiçara. Visa também valorizar a diversidade social e sua relação intrínseca com 

a conservação da biodiversidade. 

Para efeito deste Plano de Manejo e Programas de Gestão, serão 

considerados tradicionais os moradores efetivos cujas famílias tenham origem 

de várias gerações nesta mesma localidade, e cuja ocupação ou sobrevivência 

esteja diretamente relacionada às atividades de agricultura de subsistência, 

turismo sustentável, pesca artesanal, artesanato e outras tecnologias 

patrimoniais, bem como disciplinar atividades que contribuam para o 

fortalecimento sócio cultural das comunidades ou como alternativas econômicas 

compatíveis com o seu desenvolvimento sustentável. Um dos subsídios para 
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esta definição podem ser os laudos técnicos das instituições competentes e a 

ampla gama de diplomas legais que incidem sobre a UC. 

 

Objetivo: Articular e fomentar ações de desenvolvimento sociocultural, 

reconhecendo esses territórios como referências da APA.  

 

Objetivos Específicos: 

Fortalecer a proteção do patrimônio cultural imaterial e material da Unidade de 

Conservação; incentivar o desenvolvimento de economias criativas e 

sustentáveis para a geração de emprego e renda; implementar o ordenamento 

territorial em área ocupada pelas comunidades locais e a tradicional caiçara; 

fortalecer atividades sócio culturais das comunidades como alternativas 

econômicas compatíveis com o seu desenvolvimento sustentável. 

 

Atividades permitidas na (AIHC): 

i) atividades de baixo e médio impactos, destinados a harmonizar sua estrutura 

com os aspectos naturais, paisagísticos e histórico culturais da APA, 

preferencialmente direcionado ao turismo ecológico, de base comunitária e 

outros similares; 

ii) equipamentos eco turísticos, de turismo de base comunitária e outros similares 

adaptados as condições naturais da região e implantação de trilhas e 

infraestruturas analisadas pelo Conselho Gestor da APA; 

iii) pesquisa científica, monitoramento ambiental e patrimonial e recreação 

iv) serviços diversos direcionados aos visitantes; 

v) atividades orientadas à educação ambiental; 
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Normas:    

Quaisquer projetos que envolvam intervenção, recuperação ou restauro 

devem seguir as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, em função 

das especificidades de cada caso, como o ICC, PMSS e CG da APABS do 

CONDEPHAAT, SPU e IPHAN. 

Os casos não previstos na AIHC ficam condicionados a análise do 

Conselho Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da 

APA observando a legislação ambiental vigente no país. 

 

6 – Área de Interesse para a Recuperação (AIR): É aquela caracterizada por 

ambientes naturais alterados ou degradados, prioritária às ações de mitigação e 

redução dos impactos negativos.  

 

A AIR é considerada prioritária para a recomposição por passivos 

ambientais existentes dentro da unidade de conservação e enquadramento de 

processos de regularização ambiental. 

Esta Área é constituída em sua maior parte por ecossistemas 

parcialmente degradados, e que devem ser recuperados de forma a atingir um 

melhor estado de conservação. Esta é uma zona provisória, que, uma vez 

restaurada, poderá ser incorporada a uma das zonas permanentes. 

Representam áreas onde a presença humana modificou o local através 

de alterações do uso do solo, transformando ou comprometendo os processos 

naturais existentes no local. Consistem basicamente em usos e ocupações 

consideradas incompatíveis verificadas em Zonas sob Proteção Especial e de 

Proteção dos Atributos  

São aquelas formadas por áreas onde o meio natural sofreu alterações na 

sua função ambiental, com alterações no equilíbrio do ecossistema onde se 

insere, necessitando assim, de ajuda e apoio dos órgãos públicos e da sociedade 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 391 

 
 

civil organizada, afim de que se possa recuperar ao máximo as áreas que 

sofreram alterações. 

Trata se de áreas que sofreram modificações, instalação de edificações 

ou outra infraestrutura antrópica, áreas de trilhas abandonadas ou utilizadas pela 

população. Processos erosivos naturais, ocasionados pelo movimento de massa 

nas encostas e ação do intemperismo, assim como áreas cujos efeitos de borda 

paralelas e ao longo de faixas de dutos, rodovias e redes de transmissão de 

energia também estão inseridos nessa categoria. 

Também podem ser consideradas e enquadradas como Área de Interesse 

para a Recuperação aquelas onde ocorrem atividades potencialmente 

causadoras de degradação ambiental, como as áreas  adjacentes àquelas 

ocupadas pela infraestrutura de base de utilidade pública, composta por 

rodovias, dutos, torres e/ou linhas de transmissão de energia elétrica, antenas, 

reservatórios de água, e outras obras ou equipamentos, a maior parte instalada 

anteriormente à criação da APABS, cujos usos e finalidades são caracterizados 

como de utilidade pública, mas que conflitam com os objetivos de conservação 

da área protegida e influem diretamente nos processos ecológicos da UC.  

Objetivo: Minimizar a degradação dos recursos ambientais por meio do estímulo 

à recuperação ambiental.  

 

Objetivos Específicos: 

Recuperar áreas que sofreram modificações, instalação de edificações, usos 

indevidos ou outra infraestrutura antrópica que causou danos à biota; buscar 

apoio de órgãos públicos, livre iniciativa e da sociedade civil organizada, para 

recuperar as áreas que sofreram alterações; incentivar o uso de mão de obra 

local para fomentar as economias criativas, sustentáveis e locais.  
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Atividades permitidas na (AIR) 

i) reflorestamento; 

ii) regularização de atividades de recuperação definida pelo Conselho Gestor da 

APA, por meio de apresentação de estudo ambiental, recuperação e 

compensação ambiental; 

iii) atividades voltadas à educação ambiental; 

iv) utilização de passivos ambientais na APA. 

v) pesquisa acadêmica, educacional, técnico-científica e trabalhos de campo; 

vi) soltura de animais silvestres pelos órgãos ambientais, baseada em estudo 

prévio de capacidade de suporte e adaptação; 

vii) plantio de mudas nativas e reflorestamento associados a processos de 

regeneração natural, caso definido e autorizado pelo Conselho Gestor da APA. 

viii) o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica de ocorrência 

natural na região; 

ix) utilização de técnicas de regeneração natural, ou de recuperação direcionada, 

desde que indicada e apoiada por estudos científicos, os quais devem ser 

compatíveis com os objetivos desta zona e devidamente autorizados pelo 

Conselho da APA; 

x) a retirada de espécies exóticas nas áreas de reflorestamento, mediante 

apresentação de plano de corte e aprovação pelo Conselho Gestor da APA; 

xi) Instalação de viveiros ou pequenas estruturas de apoio à reintrodução de 

animais silvestres, desde que embasada por pesquisas científicas; 
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Normas:   

Somente serão instaladas infraestruturas necessárias, desde que 

provisórias, aos trabalhos de recuperação induzida. 

Os casos não previstos na AIR ficam condicionados a análise do Conselho 

Gestor da APA que deverá levar em conta o objetivo de criação da APA 

observando a legislação ambiental vigente no país. 

 

4.6 Programas de Gestão do Plano de Manejo Área de Proteção Ambiental 

– APA Baleia Sahy. 

 

O presente capítulo do Plano de Manejo trata dos Programas de Gestão 

que são estratégias para que a APA atinja o seu objetivo geral. Cada programa 

tem seus Objetivos, é constituído por um conjunto de Ações e suas respectivas 

Atividades. As Ações representam questões fulcrais relacionadas a um 

determinado programa, que se tiverem suas linhas de atividades desenvolvidas 

possibilitarão que o programa tenha seus objetivos voltados para proteção da 

Unidade, para o desenvolvimento equilibrado do seu entorno e para a resolução 

de problemas identificados, tendo em vista a execução de medidas de qualidade 

socioambiental para o território, fundamentadas em uma relação custo-benefício 

sempre positiva.  

As Ações não representam todos os temas que um programa poderia 

abranger, mas sim os temas que devem ser priorizados na alocação de recursos 

materiais, humanos e financeiros, contribuindo para atingir os objetivos do 

programa.  

Da mesma forma, os responsáveis pela gestão da APA devem analisar 

os principais problemas identificados no território em relação aos aspectos 

prioritários da proteção, conservação, uso e manejo dos recursos naturais e aos 
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objetivos da Unidade, às suas causas e efeitos, e às melhores medidas a serem 

tomadas para resolvê-los.  

 

Matriz Lógica 

Os Programas de Gestão foram estruturados em uma Matriz Lógica, composto 

por:  

 

(i) Objetivo do Programa;  

(ii) Objetivo Estratégico, que consiste na declaração do que se pretende 

atingir quanto a um determinado Programa;  

(iii) Linhas de Ação necessárias para a consecução do(s) objetivo(s) 

estratégico(s);  

(iv) Atividades e ações que explicitam taticamente os caminhos que a 

gestão deve percorrer;  

(v)  Classificação das Atividades, conforme temas operacionais pré-

estabelecidos;  

      (vi)    Responsabilidades e Parcerias, indicando os responsáveis por cada 

atividade e as parcerias que devem ser viabilizadas; 

       (vii) Cronograma proposto.   

 

Para a implementação dos Programas, alguns pressupostos devem ser 

observados:  

 Correspondência das ações com as diretrizes institucionais e 

compatibilidade com a estrutura organizacional dos gestores da Unidade, 

das áreas técnicas da PMSS e das coordenações temáticas;  

 Integração dos objetivos e metas a serem especificadas em cada 

Programa de Gestão;  

 Definição de ações e atividades concretas, consubstanciando proposição 

objetiva e fundamentada nas prioridades de investimentos;  
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 Adoção de diretrizes institucionais da política governamental existentes 

para temas atinentes à Unidade de Conservação, como as comunidades 

tradicionais, do entorno da UC e regularização fundiária.  

 

 

Tipos de Programas 

Os Programas de Gestão do Plano de Manejo abaixo têm correspondência com 

as necessidades identificadas no território:  

 

Programa de Proteção e Fiscalização - com o objetivo de garantir a integridade 

física, biológica e cultural da Unidade;   

 

Programa de Manejo e Recuperação - com o objetivo de assegurar a 

conservação da diversidade biológica e as funções dos ecossistemas (aquáticos 

e terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e manejo sustentável 

dos recursos naturais;  

Programa de Uso Público - com o objetivo de oferecer à sociedade o uso 

público pretendido de forma a compatibilizar a garantia da qualidade e segurança 

nas atividades dirigidas ou livres que ocorrem no interior da UC com a 

manutenção da integridade de seus atributos ambientais objeto de conservação;  

Programa de Interação Socioambiental - com o objetivo de estabelecer, por 

meio das relações entre os diversos atores do território, os pactos sociais 

necessários para garantir o objetivo superior da Unidade;  

Programa de Desenvolvimento Sustentável - com o objetivo de viabilizar 

alternativas de usos sustentáveis na Unidade, mediante o incentivo e a difusão 

de ações compatíveis com o tipo e os atributos da Unidade, de acordo com as 

demandas socioeconômicas da população que tenha vínculo com a Unidade;  
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Programa de Pesquisa e Monitoramento - com o objetivo de produzir e difundir 

conhecimentos que auxiliem a gestão da Unidade em suas diversas ações.  

 

Programa de Gestão Organizacional - com o objetivo de possibilitar a Gestão 

Organizacional com a administração dos meios (financeiros, humanos, logísticos 

e materiais) através de uma estrutura física, quadro funcional e atividades 

gerenciais e administrativas mínimas, adequadas e eficientes, para que os 

demais programas sejam desenvolvidos. 

 

4.6.1 Programa de Proteção e Fiscalização 

 

Este programa tem por finalidade planejar ações para a 

fiscalização/controle e monitoramento no território da APA, com a finalidade de 

prevenir e minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos identificados, 

garantindo assim a manutenção da dinâmica dos ecossistemas e da 

biodiversidade da APA, bem como a proteção do patrimônio sociocultural.  

 

Objetivo do Programa: Garantir a integridade física, biológica e cultural da 

Unidade;   

 

Objetivos Estratégicos: Prevenir, coibir e punir quaisquer atividades que venham 

a ameaçar ou causar danos para a conservação e proteção da biodiversidade, 

dos recursos naturais, culturais e históricos da APABS, bem como do patrimônio 

público destinado à sua gestão e manejo. 

 

 

Linhas de Ação do Programa de Proteção e Fiscalização:  

 Ação 01 – Proteção e Fiscalização Integradas entre os Órgãos Públicos; 

 Ação 02 - Consolidação e divulgação dos limites da APA e controle de 

seus acessos;  
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 Ação 03 – Monitoramento contínuo dos vetores de pressão e das ações 

de proteção; 

 Ação 04 - Gestão do licenciamento. 

 

Ação 01 – Proteção e Fiscalização Integradas entre os Órgãos Públicos e outros 

Setores: Criar grupo de apoio à proteção ambiental coordenado pelos gestores, 

para estabelecer junto aos diversos órgãos governamentais e outros setores os 

procedimentos e prioridades para o monitoramento, a proteção e fiscalização 

dando continuidade, estabelecendo e implementando diretrizes e ações no 

âmbito de fiscalização das "Operações Integradas” junto aos órgãos do sistema 

ambiental paulista. 

 

Atividades:   

 Estabelecer Plano de Controle em conjunto entre os gestores, a Polícia 

Ambiental, equipes da APA e demais atores pertinentes; 

 Implementar e manter as ações de fiscalização integrada;  

 Criar, viabilizar e implantar políticas públicas preventivas de proteção e 

fiscalização por meio de monitoramento aéreo e terrestre com equipes 

itinerantes utilizando bases de apoio para cobrir a área correspondente 

da UC; 

 Criar e aprovar Normas e Legislação Municipal, bem como Inovação 

Metodológica e Tecnológica para o monitoramento e fiscalização;  

 Criar e implementar a carreira de Guarda- APA;  

 Criar e viabilizar uma instância de coordenação, monitoramento e 

fiscalização da APABS com equipe técnica de apoio e acompanhamento 

jurídico, com a elaboração de laudos técnicos e sistematização de dados 

– Sistema de Informações e Geoprocessamento - (GIS); 

 Replicar procedimentos a nível regional no Município e no Litoral Norte; 

 Avaliar, corrigir e uniformizar os procedimentos administrativos internos e 

externos (interinstitucionais). 
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Ação 2.  - Consolidação e Divulgação dos Limites da APA, para o Controle da 

UC e de seus Acessos: Demarcar fisicamente os limites da APA e garantir o 

conhecimento do público sobre estes limites, melhorando o controle dos acessos 

a APA aproveitando as experiências e capacidades das diferentes instituições 

envolvidas. 

 

Atividades:  

 Demarcar e sinalizar os limites da APABS;  

 Registrar a área da APABS na cartografia oficial; 

 Mapear os principais acessos ao APABS;  

 Estabelecer pontos estratégicos de fiscalização e visitação;  

 Estabelecer Plano de Controle conjunto entre os gestores, a Polícia 

Ambiental e equipes da APA; 

 Criar e viabilizar as equipes de monitoramento aéreo e terrestre 

itinerantes e utilizar bases de apoio para cobrir a área correspondente da 

UC. 

 

Ação 03 - Monitoramento contínuo de vetores de pressão e das ações de 

proteção: Sistematizar, espacializar e consolidar informações, que deverão ser 

integradas a um banco de dados (GIS), para o monitoramento ambiental. 

 

Atividades:  

 Obter imagens orbitais em alta resolução disponíveis para monitoramento 

anual da conservação; 

 Monitorar todas as Informação sobre atividades e resultados da proteção 

disponíveis para toda a APA 

 

Ação 04. - Gestão do Licenciamento: Estabelecer, difundir e aplicar normas e 

critérios para intervenções ambientais na área da APA, no seu entorno e região, 
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envolvendo obras e equipamentos de interesse público, licenciamento corretivo 

e compensação ambiental, entre outros instrumentos jurídicos disponíveis, 

buscando articulação com os órgãos e departamentos licenciadores da SMA. 

 

Atividades: 

 Organizar a gestão do licenciamento da APABS, buscando articulação com os 

órgão e departamentos licenciadores da SMA (CETESB) e IBAMA; 

 Estabelecer parâmetros e critérios para o licenciamento de empreendimentos 

e atividades potencialmente danosas a APABS, sua área de entorno e região;  

 Uniformizar procedimentos e instrumentos de licenciamento no interior e 

entorno da APABS e elaborar manual técnico para os agentes gestores;  

 Definir normas, critérios e prioridades para a aplicação de recursos oriundos 

de fundos de licenciamentos e EIAs-RIMAs, como mitigação e compensação 

ambiental para a APABS.  

 

Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Polícia Ambiental–PAMb; Fundação Florestal-FF/Parque Estadual Serra do 

Mar/Núcleo São Sebastião-PESM-NSS; Ministérios Públicos Federal e Estadual-

MPF/E; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; Polícia Federal-PF; Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo-CETESB;Instituto Chico Mendes e Biodiversidade-ICMBio; Secretaria 

Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo; Concessionárias 

Bandeirante Energia – SABESP- TRANSPETRO/PETROBRÁS; Departamento 

de Estradas e Rodagem-DER; Organizações da Sociedade Civil-OSC’s e 

Empresas de Prestação de Serviços Terceirizados e demais participantes que 

eventualmente possam contribuir. 
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Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Proteção – 
Fiscalização 

Atividades 

Ação 01 
Fiscalização Integrada 

 Implementar ações de fiscalização 
integrada  

 Estabelecer Plano de Controle em 
conjunto entre a PMSS, a Polícia 
Ambiental e equipes do PESM-NSS. 

 Criar, viabilizar e implantar políticas 
públicas preventivas de proteção e 
fiscalização por meio de monitoramento 
aéreo e terrestre com equipes itinerantes 
utilizando bases de apoio para cobrir a 
área correspondente da UC Criar e 
aprovar de Legislação Municipal, 
Inovação Metodológica e Tecnológica 
para o monitoramento e fiscalização  

 Criar e implementar a carreira de Guarda- 
APA  

 Criar e viabilizar uma instância de 
coordenação e fiscalização da APABS 
com equipe técnica de apoio e 
acompanhamento jurídico, com a 
elaboração de laudos técnicos e 
sistematização de dados (SIGMA) 

 Replicar procedimentos a nível regional 
no Município e no Litoral Norte 

 Avaliação, correção e uniformização dos 
procedimentos administrativos internos 

Ação 02 
Consolidação e divulgação dos limites da 
APABS e controle dos seus acessos 

 Demarcar e sinalizar os limites da 
APABS;  

 Registrar a área da APABS na cartografia 
oficial; 

 Mapear os principais acessos ao APABS;  
 Estabelecer pontos estratégicos de 

fiscalização e visitação;  
 Estabelecer Plano de Controle conjunto 

entre os gestores, a Polícia Ambiental e 
equipes da APA; 

 Criar e viabilizar as equipes de 
monitoramento aéreo e terrestre 
itinerantes e utilizar bases de apoio para 
cobrir a área correspondente da UC. 
 

Ação 03 
Monitoramento contínuo dos vetores de 
pressão e das ações de proteção 

 Obter imagens orbitais de alta resolução 
disponíveis para monitoramento anual da 
conservação 

 Monitorar todas as Informação sobre 
atividades e resultados da proteção 
disponíveis para todo a APA 

Ação 04 
Gestão do licenciamento 

 Organizar a gestão do licenciamento da 
APABS, buscando articulação com os 
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órgão e departamentos licenciadores da 
SMA (CETESB) e IBAMA 

 Estabelecer parâmetros e critérios para o 
licenciamento de empreendimentos e 
atividades potencialmente danosas ao 
APABS e sua área de entorno  

 Uniformizar procedimentos e 
instrumentos de licenciamento no interior 
e entorno da APABS e elaborar manual 
técnico para os gestores. 

 Definir normas, critérios e prioridades 
para a aplicação de recursos oriundos de 
fundos, mitigação e compensação 
ambiental para a APABS.  

 

 

4.6.2Programa de Manejo e Recuperação 

 

Este programa tem por finalidade promover ações voltadas para o manejo 

de recursos naturais, a recuperação e a restauração dos ecossistemas 

degradados, bem como o enriquecimento da biodiversidade local e de 

corredores ecológicos. 

Objetivo do Programa: Assegurar a conservação da diversidade biológica e as 

funções dos ecossistemas (aquáticos e terrestres), por meio de ações de 

recuperação ambiental e manejo sustentável dos recursos naturais locais e no 

entorno da UC;  

Objetivos Estratégicos: Conservar, enriquecer e recuperar os ecossistemas e a 

biodiversidade da APA, bem como de seu entorno para a formação de 

corredores ecológicos. 

Linhas de Ação do Programa de Manejo e Recuperação:   

 Ação 01 - Monitoramento e Manejo da Fauna; 

 Ação 02 - Recuperação ambiental; 

 Ação 03 - Corredores Ecológicos; 
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 Ação 04 - Erradicação de Exóticas; 

 Ação 05 - Proteção de áreas de interesse ambiental adjacentes; 

 Ação 06 - Conservação da Bacia Hidrográfica/ Manancial. 

 

Ação 01 - Monitoramento e Manejo da Fauna: Contribuir para a proteção e 

recuperação da fauna, sobretudo, a endêmica e a ameaçada existente na APA, 

monitorando a ocorrência de fauna nas áreas prioritárias para a conservação. 

 

Atividades:  

 Contribuir para a proteção e recuperação da fauna endêmica e ameaçada 

existente na APA; 

 Incentivar projetos de pesquisa e ações de monitoramento em 

andamento; 

 Aumentar o conhecimento sobre as espécies endêmicas, ameaçadas e 

bioindicadoras 

 Promover os projetos de reintrodução, translocação e soltura de espécies 

 Aprofundar o inventario de fauna, localizando novas áreas de ocorrência 

das espécies endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras; 

 Incentivar projetos para realizar o censo e estudar a ecologia e a biologia 

destas espécies a médio e longo prazo; 

 Coibir a ocorrência de animais domésticos. 

 

Ação 02 - Recuperação ambiental: Promover ações voltadas para a recuperação 

e a restauração dos ecossistemas degradados, bem como para o 

enriquecimento da biodiversidade. 
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Atividades:  

 Apoiar e estimular atividades de agrofloresta, manejo de espécies para 

atividades sustentáveis, coleta de sementes e a instalação de viveiros de 

mudas de espécies nativas nas Zonas de Atributos e Uso Sustentável;  

 Desenvolver modelos de recuperação de áreas específicos para cada 

situação de degradação; 

 Estabelecer e regulamentar parcerias com instituições públicas e privadas 

para a elaboração e implantação de projetos de recuperação ambiental; 

 Incentivar o uso de espécies frutíferas nativas e atratoras de fauna nos 

projetos de recuperação, priorizando o estabelecimento de estudos e 

pesquisas que levem em consideração a interação animal-planta; 

 Garantir a manutenção e recuperação da biodiversidade na APA; 

 Aumentar a proporção de áreas conservadas por meio de manejo em 

áreas de recuperação; 

 Aumentar a ocorrência de espécies chave e autóctones como o palmito 

Jussara (Euterpe edulis), entre outras, como Caixeta (Tabebuia) na APA; 

 Identificar e catalogar matrizes para coleta de sementes;  

 Instalar viveiros de mudas de espécies de maior interesse ecológico;  

 Aumentar a cobertura vegetal natural na APA. 

 Aumentar a ocorrência de espécies raras e ameaçadas de extinção no 

interior da APA 

 Atualizar periodicamente a lista de espécies da flora e fauna endêmicas e 

ameaçadas  

 

 

Ação 03 - Corredores Ecológicos: Incrementar a conectividade com outros 

remanescentes da Mata Atlântica e Unidades de Conservação. 
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Atividades:  

 Garantir a conectividade e criar corredores ecológicos entre a UC e as 

áreas protegidas do entorno, bem como através da ligação das matas 

ciliares dos rios e córregos da Bacia do Rio Sahy e em a sua região de 

influência; 

 Promover ações de fomento à recuperação da cobertura florestal entre 

outros ecossistemas, interligando UC’s e remanescentes florestais; 

 Ampliar o número e área de corredores ecológicos em formação; 

 Criar mosaico de unidades de conservação incluindo o PESM e a 

APAMLN; 

 Incentivar a gestão integrada de UCs por meio do mosaico;  

 Promover o aumento da cobertura vegetal no interior e adjacências da 

APA; 

 Estabelecer parcerias com instituições estaduais, federais e proprietários 

de áreas privadas para implantar corredores; 

 Utilizar algumas espécies da fauna e outros indicadores para melhor 

delineamento da implementação dos corredores biológicos e ecológicos; 

 

 

Ação 04 - Erradicação de Exóticas: Erradicar gradualmente as espécies 

exóticas, incentivando a recuperação natural. 

Atividades: 

 Identificar as áreas com a ocorrência de espécies exóticas com vistas aos 

respectivos manejos adequados;  

 Articular planos de manejo florestal com as comunidades interessadas, 

para a retirada e substituição gradual de espécies exóticas por autóctones; 

 Manejar as áreas com espécies vegetais exóticas por meio de processos 

de recuperação natural ou induzido; 

 Erradicar espécies animais exóticas e domésticas no interior da APABS. 
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Ação 05: Proteção de áreas de interesse ambiental adjacentes: Promover ações 

que visam a proteção dos remanescentes de Mata Atlântica localizados nas 

imediações da APA, formando Mosaico. 

Atividades: 

 Incentivar a criação de outras UCs como APAs e RPPN’s e de Mosaico; 

 Incremento da área (hectares) inclusa na APA; 

 Incorporar áreas averbadas como reserva legal e de compensação 

ambiental na UC; 

 Criar outras UC’s nas adjacências; 

 Monitoramento dos remanescentes florestais nas adjacências. 

 

Ação 06 - Conservação da Bacia Hidrográfica/ Manancial: Implantar ações de 

manejo voltadas para a conservação dos recursos hídricos da APA 

 Interagir e fazer gestão de proteção junto aos órgãos e em foros 

participativos para a conservação dos recursos hídricos, como no ZEE, 

Comitê de Bacias Hidrográficas e Plano Diretor, com ênfase na Bacia 

Hidrográfica do Rio Sahy; 

 Eliminação das captações irregulares na Bacia Hidrográfica do Rio Sahy 

junto com a FF no PESM-NSS; 

 Coibir a emissão de efluentes nos corpos d’água da Bacia Hidrográfica do 

Rio Sahy; 

  Participar dos mecanismos de contribuição pelo uso da água do CBH-LN; 

 Aprimorar o uso de recursos naturais e hídricos produzida pela Bacia 

Hidrográfica do Rio Sahy; 

 Regulamentar dos Artigos 47 e 48 do SNUC; 
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 Avaliar e divulgar a diferença entre a qualidade da água produzida em 

bacias hidrográficas recobertas com florestas nativas e bacias 

hidrográficas em áreas antropizadas. 

 

Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Fundação Florestal-FF/Parque Estadual Serra do Mar/Núcleo São Sebastião-

PESM-NSS; Ministérios Públicos Federal e Estadual-MPF/E; Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; 

Concessionárias Bandeirante Energia – SABESP- 

TRANSPETRO/PETROBRÁS; Departamento de Estradas e Rodagem-DER; 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-CETESB; Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo Organizações da Sociedade Civil-

OSC’s e Empresas de Prestação de Serviços Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Manejo e 
Recuperação 

Atividades 

Ação 01 
Monitoramento e manejo da fauna 
 

 Contribuir para a proteção e recuperação 
da fauna endêmica e ameaçada existente 
na APA; 

 Incentivar projetos de pesquisa e ações 
de monitoramento em andamento 

 Aumentar o conhecimento sobre as 
espécies endêmicas, ameaçadas e 
bioindicadoras 

 Promover os projetos de reintrodução, 
translocação e soltura de espécies 

 Aprofundar o inventario de fauna, 
localizando novas áreas de ocorrência 
das espécies endêmicas, ameaçadas e 
bioindicadoras; 

 Incentivar projetos para realizar o censo e 
estudar a ecologia e a biologia destas 
espécies a médio e longo prazo; 

 Coibir a ocorrência de animais 
domésticos 
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Ação 02 
Recuperação ambiental 

 

 Apoiar e estimular atividades 
agroflorestal, manejo de espécies para 
atividades sustentáveis, coleta de 
sementes e a instalação de viveiros de 
mudas de espécies nativas nas Zonas de 
Atributos e Uso Sustentável;  

 Desenvolver modelos de recuperação de 
áreas específicos para cada situação de 
degradação; 

 Estabelecer e regulamentar parcerias 
com instituições públicas e privadas para 
a elaboração e implantação de projetos 
de recuperação ambiental; 

 Incentivar o uso de espécies frutíferas 
nativas e atratoras de fauna nos projetos 
de recuperação, priorizando o 
estabelecimento de estudos e pesquisas 
que levem em consideração a interação 
animal-planta; 

 Garantir a manutenção e recuperação da 
biodiversidade na APA; 

 Aumentar a proporção de áreas 
conservadas por meio de manejo em 
áreas de recuperação; 

 Aumentar a ocorrência de espécies chave 
e autóctones como o palmito Jussara 
(Euterpes edulis), entre outras, como 
Caixeta (Tabebuia) na APA; 

 Identificar e catalogar matrizes para 
coleta de sementes;  

 Instalar viveiros de mudas de espécies de 
maior interesse ecológico;  

 Aumentar a cobertura vegetal natural na 
APA; 

 Aumentar a ocorrência de espécies raras 
e ameaçadas de extinção no interior da 
APA; 

 Atualizar periodicamente a lista de 
espécies da flora e fauna endêmicas e 
ameaçadas;  

Ação 03 
Corredores Ecológicos  

 Garantir a conectividade e criar 
corredores ecológicos entre a UC e as 
áreas protegidas do entorno, bem como 
através da ligação das matas ciliares dos 
rios e córregos da Bacia do Rio Sahy e 
em a sua região de influência; 

 Promover ações de fomento à 
recuperação da cobertura florestal entre 
outros ecossistemas, interligando UC’s e 
remanescentes florestais; 

 Ampliar o número e área de corredores 
ecológicos em formação 

 Criar mosaico de unidades de 
conservação incluindo o PESM e a 
APAMLN; 
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 Incentivar a gestão integrada de UCs por 
meio do mosaico;  

 Promover o aumento da cobertura 
vegetal no interior e adjacências da APA; 

 Estabelecer parcerias com instituições 
estaduais, federais e proprietários de 
áreas privadas para implantar corredores; 

 Utilizar algumas espécies da fauna e 
outros indicadores para melhor 
delineamento da implementação dos 
corredores biológicos e ecológicos; 

Ação 04 
Erradicação de exóticas 

 

 Identificar as áreas com a ocorrência de 
espécies exóticas com vistas aos 
respectivos manejos adequados;  

 Articular planos de manejo florestal com 
as comunidades interessadas, para a 
retirada e substituição gradual de 
espécies exóticas por autóctones; 

 Manejar as áreas com espécies vegetais 
exóticas por meio de processos de 
recuperação natural ou induzido; 

 Erradicar espécies animais exóticas e 
domésticas no interior da APABS. 

Ação 05 
Proteção de áreas de interesse ambiental 
adjacentes:  

 Incentivar a criação de outras UCs como 
APAs e RPPN’s e de Mosaico; 

 Incremento da área (hectares) inclusa na 
APA; 

 Incorporar áreas averbadas como as 
reservas legais e de compensação 
ambiental; 

 Criar outras UC’s nas adjacências; 
 Monitoramento dos remanescentes 

florestais nas adjacências. 

 
Ação 06  

Conservação da Bacia Hidrográfica/ 
manancial:  

 Interagir e fazer gestão de proteção junto 
aos órgãos e em foros participativos para 
a conservação dos recursos hídricos, 
como no ZEE, Comitê de Bacias 
Hidrográficas e Plano Diretor, com ênfase 
na Bacia Hidrográfica do Rio Sahy; 

 Eliminação das captações irregulares na 
Bacia Hidrográfica do Rio Sahy junto com 
a FF no PESM; 

 Coibir a emissão de efluentes nos corpos 
d’água da Bacia Hidrográfica do Rio 
Sahy; 

  Participar dos mecanismos de 
contribuição pelo uso da água do CBH-
LN; 

 Aprimorar o uso de recursos naturais e 
hídricos produzida pela Bacia 
Hidrográfica do Rio Sahy; 

 Regulamentar dos Artigos 47 e 48 do 
SNUC; 

 Avaliar e divulgar a diferença entre a 
qualidade da água produzida em bacias 
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hidrográficas recobertas com florestas 
nativas e bacias hidrográficas em áreas 
antropizadas. 

 

4.6.3Programa de Uso Público: 

 

Este Programa de Uso Público de Visitação - Turismo Sustentável e 

Educação Ambiental tem por finalidade sensibilizar e mobilizar os atores locais 

(sociedade civil e governamental) e visitantes quanto à conservação da natureza 

e do patrimônio sociocultural da APA.  

 

4.6.3.1 Programa de Uso Público: Visitação - Turismo Sustentável 

Objetivo do Programa: Oferecer à sociedade o uso público pretendido de forma 

a compatibilizar a garantia da qualidade e segurança nas atividades dirigidas ou 

livres que ocorrem no interior da UC com a manutenção da integridade de seus 

atributos ambientais e culturais objeto de conservação.  

Objetivos Estratégicos: Promover oportunidades para as economias criativas e 

sustentáveis, o empreendedorismo, cogestão e parcerias com instituições 

públicas, privadas e não governamentais, sempre de forma integrada às 

comunidades e ao desenvolvimento local. 

Ordenar, orientar, direcionar, estruturar e monitorar a visitação para os diferentes 

tipos de público, a fim de valorizar o patrimônio natural e cultural da APA e 

incentivar sua conservação 

Formar uma consciência socioambientalista através da vivência e interpretação 

do ambiente. 
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Linhas de Ação do Programa Uso Público: Visitação e Turismo Sustentável  

Ação 01 - Manejo da visitação; 

Ação 02 -  Oportunidades para recreação; 

Ação 03 -  Relacionamento com parceiros institucionais; 

Ação 04 -  Infraestrutura de apoio à visitação; 

Ação 05 -  Qualidade da monitoria ambiental; 

Ação 06 - Relação com a comunidade local. 

 

Ação 01 - Manejo da visitação: Dispor de equipes capacitadas para o manejo do 

uso público conhecendo o fluxo e os impactos da visitação e dispor de um 

sistema de valoração de serviços e promover as economias locais. 

Atividades: 

 Implementar um sistema de valorização e valoração de atrativos. 

 Implementar o controle da visitação.  

 Monitorar os impactos do uso público. 

 Capacitação para o manejo da visitação. 

 

Ação 02 -  Oportunidades para recreação: Proporcionar maior variedade de 

experiências e oportunidades de visitação para contemplar os diversos tipos de 

público. 

Atividades: 
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 Desenvolver programas diversificados para diferentes grupos de 

visitantes.  

 Implementar atrativos com o “Trilhas Aéreas", “Observação de Aves”, 

“Mangue Legal” entre outros produtos turísticos.  

 Implementar oportunidades para esporte de aventura. 

 

Ação 03 -  Relacionamento com parceiros institucionais: Aperfeiçoar as relações 

com parceiros institucionais e definir os atrativos, estruturas e serviços 

disponíveis e necessários para operação em parceria. 

Atividades: 

 Definir as diretrizes e os serviços que serão terceirizados e geridos por 

meio de parcerias. 

 Elaborar um sistema de informação básica para operadores de turismo.   

 Estabelecer mecanismos de monitoramento, controle e certificação da 

qualidade dos serviços geridos por terceiros. 

 Implementar um programa de relacionamento com parceiros e empresas 

terceirizadas. 

 

Ação 04 -  Infraestrutura de apoio à visitação: Implantar a infraestrutura mínima 

disponível para atividades de uso público. 

Atividades: 

 Criar mecanismos de manutenção de trilhas e infraestrutura, com 

envolvimento da sociedade.  

 Implantar bases de controle via parcerias. 
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 Definir e implantar infraestrutura mínima por programa de gestão 

(fiscalização e ecoturismo). 

 

Ação 05 -  Qualidade da monitoria ambiental: Regulamentar e formalizar 

relacionamento com monitores e adequar e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados pelos monitores ambientais. 

Atividades: 

 Identificar a vocação de cada público e da comunidade referente à 

visitação e propiciar capacitação.  

 Incentivar ações que gerem renda em função da visitação para a 

comunidade local (guias, hospedagem, alimentação, artesanato) 

incluindo a participação do Conselho Gestor. 

 

Ação 06 - Relação com a comunidade local: Apoiar e incentivar as atividades 

relacionadas ao turismo que possam ser desenvolvidas em parceria com a 

comunidade local. 

Atividades: 

 Implementar sistemas de certificação e supervisão. 

 Assegurar que só monitores credenciados possam prestar serviços de 

monitoria na APA. 

 Fomentar a cooperação entre operadoras, agências de turismo e 

associações de monitores. 

 Inserir os monitores ambientais no planejamento e execução das 

atividades de educação ambiental e ecoturismo. 
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 Promover a capacitação e incentivar a associação dos monitores 

ambientais e demais operadores. 

 

4.6.3.2. Programa de Uso Público: Educação Ambiental   

  

Objetivo do Programa: Oferecer à sociedade o uso público pretendido de forma 

a compatibilizar a garantia da qualidade e segurança nas atividades dirigidas ou 

livres que ocorrem no interior da UC com a manutenção da integridade de seus 

atributos ambientais objeto de conservação.  

Objetivos Estratégicos: Estreitar a relação e a sensibilização entre os diversos 

grupos de interesse(escolas, empresas, governos) e a APA priorizando ações e 

projetos voltados para o desenvolvimento socioambiental da comunidade local; 

sensibilizar os diversos públicos-alvo para a importância da conservação da 

Mata Atlântica; elaborar e implementar coletivamente o programa de educação 

ambiental da APA; desenvolver e implementar o conceito de educação ambiental 

para fortalecer a cidadania e viabilizar desenvolvimento sustentável. 

 

Linhas de Ação do programa de Uso: Educação Ambiental  

 Ação 01 - Inserção da educação ambiental nos demais programas de 

manejo; 

 Ação 02 - Parcerias com atores especializados em educação ambiental; 

 Ação 03 - Articulação e sensibilização de grupos estratégicos; 

 Ação 04 - Disponibilidade de materiais educativos e infraestrutura física; 

 Ação 05 - Disponibilidade, formação e capacitação de recursos humanos; 

 Ação 06 - Repertório de atividades e metodologias; 
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 Ação 07 - Monitoramento dos impactos da educação ambiental. 

 

Ação 01 - Inserção da educação ambiental nos demais programas de manejo: 

Permear atividades de educação ambiental inseridas como componente em 

todos os Programas de Gestão.  

Atividades: 

 Promover discussão institucional (PMSS - ICC – SMA – OCS’s) quanto à 

concepção e as potencialidades do Programa de EA na Unidade de 

Conservação 

 Integrar Educação Ambiental no Programa de Manejo e Recuperação 

Ambiental 

 Integrar Educação Ambiental no Programa de Pesquisa e monitoramento 

 Integrar Educação Ambiental no Programa de Desenvolvimento 

Sustentável 

 Integrar Educação Ambiental no Programa de Interação Socioambiental 

 

Ação 02 - Parcerias com atores especializados em educação ambiental: Suprir 

a carência de conceitos e experiência prática especializada no tema por meio de 

parcerias com órgãos públicos, escolas, empresas privadas e organizações 

externas especialistas em educação ambiental. 

Atividades: 

 Pesquisar organizações públicas, empresas privadas, escolas e OSC’s 

que tenham potencial para serem parceiras do Programa de Visitação 

Pública – Educação Ambiental 

 Definir o tipo adequado legal da parceria  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 415 

 
 

 Elaborar programa de trabalho em conjunto 

 

Ação 03 - Articulação e sensibilização de grupos estratégicos: Melhorar a 

sensibilização de grupos estratégicos com influência político-social sobre temas 

socioambientais sobre o objetivo da proteção da APA. 

Atividades: 

 Criar o Grupo Integrado (órgãos públicos, escolas, empresas e OSC’s) de 

Apoio à Educação Ambiental na APA; 

 Sensibilizar os diversos atores do Grupo Integrado sobre a importância da 

APA e da conservação da Mata Atlântica no desenvolvimento sustentável 

local e regional; 

 Sensibilizar e mobilizar a mídia local e regional na divulgação da APA; 

 Buscar recursos financeiros para viabilizar os projetos prioritários; 

 Planejar e implementar ações para sensibilização de agentes públicos, 

educadores e representantes do Conselho Gestor e das comunidades do 

entorno da APA; 

 Planejar e implementar ações para sensibilização e mobilização da mídia 

local e regional em torno das questões socioambientais, de maneira geral, 

e da APA em particular; 

 Identificar grupos estratégicos e a forma de aproximação e sensibilização 

sobre os serviços ecossistêmicos oferecidos pela APA; 

  Incentivar a criação de um Grupo de Amigos da APA. 
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Ação 04 - Disponibilidade de materiais educativos e infraestrutura física: 

Melhorar a infraestrutura física da APA aumentando a capacidade de trabalho e 

aprimorar os processos de formação/capacitação por meio de materiais 

especialmente produzidos bem como aprimorar as atividades de educação 

ambiental por meio da produção de materiais específicos para cada público e 

temas prioritários.  

Atividades: 

 Diagnosticar a situação de infraestrutura da APA como as instalações, 

equipamentos e acervo já adquirido;  

 Definição e implantação da infraestrutura física mínima, bem como 

equipamentos e acervo com metas definidas; 

 Desenvolver propostas e elaboração de materiais em conjunto com outros 

Programas de Gestão como o de Turismo Sustentável, Interação 

Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

 Elaborar materiais diferenciados para alunos, professores, monitores, 

guias e visitantes;  

 Estabelecer parcerias para a elaboração e o custeio de elaboração, 

produção e impressão de materiais didáticos e paradidáticos de Educação 

Ambiental; 

 Elaborar material de divulgação do Plano de Manejo e seus Programas 

de Gestão (folder, exposição itinerante, cartilha). 

 

Ação 05 - Disponibilidade, formação e capacitação de recursos humanos: 

Incrementar a qualidade da formação de quem atua como multiplicador de 

educação ambiental junto aos públicos que se relacionam com a APA, 

aprimorando a qualidade do trabalho dos monitores e professores. 
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Atividades: 

 Elaborar e implantar oficina de capacitação em EA para os agentes 

públicos, educadores, educandos e conselheiros do CC e representantes 

de comunidades abordando tanto conteúdos conceituais quanto 

estratégias de formação e informação;  

 Estabelecer parcerias com órgãos públicos, escolas, OSC’s, empresas e 

universidades para desenvolver programas de capacitação com públicos-

alvo em comum; 

 Realizar programas de capacitação integrado com os Programas de 

Turismo Sustentável, Interação Socioambiental e Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Promover encontros e trocas de experiências e informações entre os 

diferentes atores e responsáveis pela EA no município e região do LN; 

 Integrar os foros participativos que desenvolvem trabalhos com a temática 

de EA. 

 

Ação 06 - Repertório de atividades e metodologias: Propiciar, em parceria com 

grupos locais e instituições a fim, uma variedade de experiências e 

oportunidades de visitação e convivência através de atividades diversificadas 

quanto à sua natureza, finalidade e públicos-alvo, bem como capacitar o 

Conselho Gestor e as comunidades locais para a elaboração e implementação 

de projetos de educação ambiental para a cidadania. 

Atividades: 

 Definir com o Grupo Integrado os temas, atividades e públicos prioritários 

para diferentes tipos de apoio, considerando os grupos prioritários 
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definidos: conselheiros, agentes públicos, educadores, população do 

entorno, entre outros; 

 Planejamento e execução de novas atividades;  

 Estabelecer parcerias com órgãos públicos, escolas municipais, estaduais 

e federais e da sociedade civil sobre a organização e realização de 

eventos voltados para a Educação Ambiental. 

 

Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Agências e Operadores de ecoturismo; Escolas Públicas e Privadas; Fundação 

Florestal-FF/Parque Estadual Serra do Mar/Núcleo São Sebastião-PESM-NSS; 

Ministérios Públicos Federal e Estadual-MPF/E; Concessionárias Bandeirante 

Energia – SABESP- TRANSPETRO/PETROBRÁS; Departamento de Estradas 

e Rodagem-DER; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; Polícia Ambiental–PAMb; Instituto Chico Mendes e 

Biodiversidade-ICMBio; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-

CETESB; Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo 

Organizações da Sociedade Civil-OSC’s e Empresas de Prestação de Serviços 

Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Uso Público: 

Visitação e Turismo Sustentável 

Atividades 

Ação 01 - Manejo da visitação: Dispor de 
equipes capacitadas para o manejo do uso 
público conhecendo o fluxo e os impactos da 
visitação e dispor de um sistema de cobrança 
de serviços e aumentar a arrecadação; 

 Implementar um sistema de cobranças de 
ingressos escalonado. 

 Implementar o controle da visitação.  
 Monitorar os impactos do uso público. 
 Capacitação para o manejo da visitação. 

Ação 02 -  Oportunidades para recreação: 
Proporcionar maior variedade de 

 Desenvolver programas diversificados 
para diferentes grupos de visitantes.  
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experiências e oportunidades de visitação 
para contemplar os diversos tipos de público; 

 Implementar atrativos com o “Trilhas 
Aéreas", “Observação de Aves”, “Mangue 
Legal” entre outros produtos turísticos.  

 Implementar oportunidades para esporte 
de aventura. 

Ação 03 -  Relacionamento com parceiros 
institucionais: Aperfeiçoar as relações com 
parceiros institucionais e definir os atrativos, 
estruturas e serviços disponíveis e 
necessários para operação em parceria; 

 Definir as diretrizes e os serviços que 
serão terceirizados e geridos por meio de 
parcerias. 

 Elaborar um sistema de informação 
básica para operadores de turismo.   

 Estabelecer mecanismos de 
monitoramento, controle e certificação da 
qualidade dos serviços geridos por 
terceiros. 

 Implementar um programa de 
relacionamento com parceiros e 
empresas terceirizadas. 

Ação 04 -  Infraestrutura de apoio à visitação: 
Aumentar a infraestrutura disponível para 
atividades de uso público; 

 Criar mecanismos de manutenção de 
trilhas e infraestrutura, com envolvimento 
da sociedade.  

 Implantar bases de controle via parcerias. 
 Definir e implantar infraestrutura mínima 

por programa de gestão (fiscalização e 
ecoturismo). 

Ação 05 -  Qualidade da monitoria ambiental: 
Regulamentar e formalizar relacionamento 
com monitores e adequar e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados pelos 
monitores ambientais; 

 Identificar a vocação de cada público e da 
comunidade referente à visitação e 
propiciar capacitação.  

 Incentivar ações que gerem renda em 
função da visitação para a comunidade 
local (guias, hospedagem, alimentação, 
artesanato) incluindo a participação do 
Conselho Gestor. 

Ação 06 - Relação com a comunidade local: 
Apoiar e incentivar as atividades relacionadas 
ao turismo que possam ser desenvolvidas em 
parceria com a comunidade local. 

 Implementar sistemas de certificação e 
supervisão. 

 Assegurar que só monitores 
credenciados possam prestar serviços de 
monitoria na APA. 

 Fomentar a cooperação entre agências 
de turismo e associações de monitores. 

 Inserir os monitores ambientais no 
planejamento e execução das atividades 
de educação ambiental e ecoturismo. 

 Promover a capacitação e incentivar a 
associação dos monitores ambientais e 
demais operadores. 

Programa de Uso Público: 

Educação Ambiental 

Atividades 

Ação 01 - Inserção da educação ambiental 
nos demais programas de gestão; 

 

 Promover discussão institucional (PMSS 
- ICC – SMA – OCS’s) quanto à 
concepção e as potencialidades do 
Programa de EA na Unidade de 
Conservação 
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 Integrar Educação Ambiental no 
Programa de Manejo e Recuperação 
Ambiental 

 Integrar Educação Ambiental no 
Programa de Pesquisa e monitoramento 

 Integrar Educação Ambiental no 
Programa de Desenvolvimento 
Sustentável 

 Integrar Educação Ambiental no 
Programa de Interação Socioambiental 

Ação 02 - Parcerias com atores 
especializados em educação ambiental; 

 

 Pesquisar organizações públicas, 
empresas privadas e OSC’s que tenham 
potencial para serem parceiras do 
Programa de Visitação Pública – 
Educação Ambiental 

 Definir o tipo adequado legal da parceria  
 Elaborar programa de trabalho em 

conjunto 

Ação 03 - Articulação e sensibilização de 
grupos estratégicos; 

 

 Criar o Grupo Integrado (órgãos públicos, 
empresas e OSC’s) de Apoio à Educação 
Ambiental na APA; 

 Sensibilizar os diversos atores do Grupo 
Integrado sobre a importância da APA e 
da conservação da Mata Atlântica no 
desenvolvimento sustentável local e 
regional; 

 Sensibilizar e mobilizar a mídia local e 
regional na divulgação da APA; 

 Buscar recursos financeiros para 
viabilizar os projetos prioritários; 

 Planejar e implementar ações para 
sensibilização de agentes públicos, do 
Conselho Gestor e das comunidades do 
entorno da APA; 

 Planejar e implementar ações para 
sensibilização e mobilização da mídia 
local e regional em torno das questões 
socioambientais, de maneira geral, e da 
APA em particular; 

 Identificar grupos estratégicos e a forma 
de aproximação e sensibilização sobre os 
serviços ecossistêmicos oferecidos pela 
APA. 

Ação 04 - Disponibilidade de materiais 
educativos e infraestrutura física; 

 

 Diagnosticar a situação de infraestrutura 
da APA como as instalações, 
equipamentos e acervo já adquirido;  

 Definição e implantação da infraestrutura 
física mínima, bem como equipamentos e 
acervo com metas definidas; 

 Desenvolver as propostas de elaboração 
de materiais em conjunto com outros 
Programas de Gestão como o de Turismo 
Sustentável, Interação Socioambiental e 
Desenvolvimento Sustentável; 
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 Elaborar materiais diferenciados para 
alunos, professores, monitores, guias e 
visitantes;  

 Estabelecer parcerias para o custeio de 
elaboração, produção e impressão de 
materiais didáticos e paradidáticos sobre 
Educação Ambiental; 

 Elaborar material de divulgação do Plano 
de Manejo e seus Programas de Gestão 
(“folders”,”Banners” exposições 
itinerantes, cartilhas). 

Ação 05 - Disponibilidade, formação e 
capacitação de recursos humanos; 

 

 Elaborar e implantar oficina de 
capacitação em EA para os agentes 
públicos, conselheiros do CG e 
representantes de comunidades 
abordando tanto conteúdos conceituais 
quanto estratégias de capacitação, 
formação e informação;  

 Estabelecer parcerias com órgãos 
públicos, OSC’s, empresas e 
universidades para desenvolver 
programas de capacitação com públicos-
alvo em comum; 

 Realizar programas de capacitação 
integrado com os Programas de Turismo 
Sustentável, Interação Socioambiental e 
Desenvolvimento Sustentável; 

 Promover encontros e trocas de 
experiências e informações entre os 
diferentes atores e responsáveis pela EA 
no município e região do LN; 

 Integrar os foros participativos que 
desenvolvem trabalhos com a temática 
de EA. 

Ação 06 - Repertório de atividades e 
metodologias; 

 

 Definir com o Grupo Integrado os temas, 
atividades e públicos prioritários para 
diferentes tipos de apoio, considerando 
esses grupos prioritários: conselheiros, 
agentes públicos, população do entorno, 
entre outros; 

 Planejamento e execução de novas 
atividades;  

 Estabelecer parcerias com órgãos 
públicos municipais e federais e da 
sociedade civil sobre a organização e 
realização de eventos voltados para a 
Educação Ambiental. 
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4.6.4. Programa de Interação Socioambiental 

 

Este programa tem por finalidade integrar as populações locais ao Plano 

de Manejo, e que esse se legitime e se consolide, de fato, como um elemento 

norteador das ações a serem empreendidas. Para tanto, o Plano de Manejo 

precisa ser conhecido por todos os que estão envolvidos com a APA, devendo 

ser divulgado o mais amplamente possível, cabendo esta tarefa não só ao 

gestores, mas aos diversos setores da sociedade. Serão prioritários os esforços 

dos gestores e demais parceiros do Conselho Gestor, OSC’s, empresas e órgão 

públicos, no sentido de gerar projetos e ações pontuais em parceria com as 

instituições relacionadas a UC, com base em cada uma das ações e suas 

respectivas atividades. 

Objetivo do Programa: Estabelecer, por meio das relações entre os diversos 

atores do território, os pactos sociais necessários para garantir os objetivos da 

Unidade de Conservação. 

Objetivos Estratégicos: Gerar a aproximação entre a sociedade local e regional 

com a APA, possibilitando um melhor entendimento do que vem a ser uma 

Unidade de Conservação do Grupo de Desenvolvimento Sustentável e, ao 

mesmo tempo, demonstrar respeito e consideração pelos direitos e 

necessidades das comunidades. 

 

Linhas de Ação para o Programa de Interação Socioambiental:  

 Ação 01 - Minimização de danos ambientais causados pelo uso e 

ocupação; 

 Ação 02 - Integrar a APA ao contexto local, regional e à sociedade; 

 Ação 03 - Contenção das áreas do entorno, de expansão urbana; 

 Ação 04 - Dinamização do Conselho Gestor; 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 423 

 
 

 Ação 05 - Regularização fundiária; 

 Ação 06 - Uso Estratégico da Sinalização; 

 Ação 07 - Comunicação para formadores de opinião e grupos de 

influência; 

 Ação 08 - Comunicação para Comunidades Locais.  

 

Ação 01 - Minimização de danos ambientais causados pelo uso e ocupação: 

Reduzir a pressão sobre os recursos naturais da APA por meio do incentivo a 

práticas sustentáveis, junto às comunidades moradoras no entorno da Unidade 

de Conservação. 

Atividades: 

 Incentivar atividades alternativas produtivas e economias criativas 

compatíveis com a sustentabilidade socioambiental da APA e seu 

entorno;  

 Incentivar e articular a implantação de sistemas de manejo sustentável – 

agroflorestais e produção de artesanato, nas áreas de espécies voltadas 

para atividades sustentáveis, voltadas aos patrimônios culturais materiais 

e imateriais; 

 

Ação 02 - Integrar a APA ao contexto local, regional e à sociedade: Angariar 

parceiros que auxiliem no estabelecimento de atividades sustentáveis 

relacionadas a APA; 
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Atividades: 

 Divulgar o Plano de Manejo junto a grupos de interesse específico 

(ecoturismo, pesquisa, educação ambiental, OSC's, PMSS, empresas, 

concessionárias e universidades); 

 Apresentar possibilidades e apoiar o desenvolvimento de projetos com 

geração de trabalho e renda para comunidades por meio de novas 

perspectivas econômicas - ecoturismo, artesanato, manejo sustentável; 

 Articular mecanismos para incentivar a substituição das atividades 

geradoras de impacto negativo por outras mais sustentáveis; 

 

Ação 03 - Contenção das áreas do entorno, de expansão urbana: Conter e 

minimizar o processo de expansão urbana no entorno da APA; 

Atividades: 

 Monitorar o cadastramento e a regularização fundiária das ocupações do 

entorno da UC; 

 Demarcar e sinalizar os limites da APA; 

 Estabelecer um comitê entre os gestores, PAMb e outros atores e 

instituições interessados em conter e minimizar o processo de expansão 

urbana no entorno da APA; 

 Construir pactos, por meio de negociação de conflitos, com as 

comunidades e moradores oferecendo serviços e benfeitorias visando o 

congelamento das áreas que pressionam a UC; 

 Elaborar um plano emergencial de atendimento às necessidades básicas 

e recursos necessários ao congelamento das áreas que pressionam a 

UC; 
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 Identificar e estimular um grupo de lideranças locais que apoiem as ações 

desse congelamento, como contrapartida aos benefícios que serão 

levados as comunidades; 

 Articular medidas interinstitucionais a nível estadual e municipal para 

congelamento das ocupações e remoção de materiais; 

 Contribuir no processo de controle e penalização novas invasões e 

parcelamento em áreas já estabelecidas como Núcleos, AEIS e ZEIS 

onde foram estabelecidos acordos para o congelamento e benefícios 

socioambientais (Prefeitura, Polícia Ambiental, PGE e Ministério Público). 

 

Ação 04 - Dinamização do Conselho Gestor: Garantir o funcionamento do 

Conselho Gestor para a integração entre o poder público e a sociedade civil na 

busca por sustentabilidade; 

Atividades: 

 Garantir a dinamização do Conselho Gestor da APA; 

 Capacitar os membros para o planejamento estratégico do Conselho 

Gestor da APA; 

 Apoiar e articular a elaboração de projetos e captação de recursos para 

atividades sustentáveis nas Zonas de Proteção de Atributos - ZPA e de 

Uso Sustentável –ZUS; 

 Criar uma estratégia de comunicação entre os membros do Conselho 

Gestor, agentes públicos e comunidades do entorno. 

 

Ação 05 - Regularização fundiária: Buscar a regularização fundiária da APA e 

das comunidades de seu entorno. 
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Atividades: 

 Propor a incorporação de áreas como terras devolutas do Estado ou de 

interesse socioambiental com vocação e propriedades jurídicas (reservas 

e compensação legal) contínuas a UC;  

 Cadastrar as propriedades e áreas privadas existente na UC a ser 

realizada pela PMSS, ou por meio de contratação de serviços; 

 Propor junto a PMSS a demarcação e a revisão física dos limites da APA, 

considerando a possibilidade de incorporação de novas áreas de 

interesse socioambiental com vocação e propriedades jurídicas (reservas 

e compensação legal) contínuas a UC; 

 Viabilizar a aquisição de propriedades em áreas estratégicas de interesse 

socioambiental para a gestão da UC; 

 

Ação 06 – Adoção de uma simbologia padrão da APA para a construção da 

identidade visual da UC e o Uso Estratégico de Sinalização: Utilizar a sinalização 

da APA com máximo impacto e atratividade visual, agregando diversas funções, 

por meio de uma identidade visual. 

Atividades: 

 Formar parcerias com Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, 

Órgãos estaduais como o DER, empresas como a TRANSPETRO E EDP 

Bandeirante Energia e OSC’s; 

 Rever padrões de sinalização; 

 Elaborar um sistema de sinalização interna e externa. 
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Ação 07 - Comunicação para formadores de opinião e grupos de influência: 

Despertar o interesse de grupos de formadores de opinião sobre APA, 

aumentando seu desejo em preserva-la e conhece-la melhor, ampliando 

o conhecimento sobre a área protegida. 

Atividades: 

 Divulgar a APA através de estratégias de comunicação e “marketing”, 

como pôsters, “banners”, selos, link da APA na Internet;  

 Utilizar a mídia para sensibilizar formadores de opinião; 

 Investir em uma assessoria de imprensa; 

 Incentivar a criação de grupo de Amigos da APA. 

 

Ação 08 - Comunicação para Comunidades Locais: Estimular as comunidades 

locais a valorizarem a APA e a tornarem-se aliadas na sua proteção. 

Atividades: 

 Criar mapas que mostrem a relação da APA com suas comunidades;  

 Criar materiais impressos para apoiar os trabalhos com as comunidades; 

 Criar uma agenda anual de eventos e atividades com a comunidade. 

 

Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo-ITESP; Escolas Públicas e Privadas; 

Polícia Ambiental-PAMb; Concessionárias Bandeirante Energia – SABESP- 

TRANSPETRO/PETROBRÁS; Departamento de Estradas e Rodagem-DER; 

Fundação Florestal-FF/Parque Estadual Serra do Mar/Núcleo São Sebastião-
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PESM-NSS; Ministérios Públicos Federal e Estadual-MPF/E; Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; Polícia 

Ambiental–PAMb; Instituto Chico Mendes e Biodiversidade-ICMBio; Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo-CETESB; Secretaria Estadual de 

Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo Organizações da Sociedade Civil-

OSC’s e Empresas de Prestação de Serviços Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Interação 
Socioambiental 

Atividades 

Ação 01 - Minimização de danos ambientais 
causados pelo uso e ocupação; 

 Incentivar atividades alternativas 
produtivas compatíveis com a 
sustentabilidade socioambiental da APA 
e seu entorno;  

 Incentivar e articular a implantação de 
sistemas de manejo sustentável – 
agroflorestais e produção de artesanato, 
nas áreas de espécies voltadas para 
atividades sustentáveis, voltadas aos 
patrimônios culturais materiais e 
imateriais; 

Ação 02 - Integrar a APA ao contexto local, 
regional e à sociedade; 

 Divulgar o Plano de Manejo junto a 
grupos de interesse específico 
(ecoturismo, pesquisa, educação 
ambiental, OSC's, PMSS, empresas, 
concessionárias e universidades); 

 Apresentar possibilidades e apoiar o 
desenvolvimento de projetos com 
geração de trabalho e renda para 
comunidades por meio de novas 
perspectivas econômicas - ecoturismo, 
artesanato, manejo sustentável; 

 Articular mecanismos para incentivar a 
substituição das atividades geradoras de 
impacto negativo por outras mais 
sustentáveis; 

Ação 03 - Contenção das áreas do entorno, 
de expansão urbana; 

 Monitorar o cadastramento e a 
regularização fundiária das ocupações do 
entorno da UC; 

 Demarcar e sinalizar os limites da APA; 
 Estabelecer um comitê entre os gestores, 

PAMb e outros atores e instituições 
interessados em conter e minimizar o 
processo de expansão urbana no entorno 
da APA; 

 Construir pactos, por meio de 
negociação, com as comunidades e 
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moradores visando o congelamento das 
áreas que pressionam a UC; 

 Elaborar um plano emergencial de 
atendimento às necessidades básicas e 
recursos necessários ao congelamento 
das áreas que pressionam a UC; 

 Identificar e estimular um grupo de 
lideranças locais que apoiem as ações 
desse congelamento, como contrapartida 
aos benefícios que serão levados as 
comunidades; 

 Articular medidas interinstitucionais a 
nível estadual e municipal para 
congelamento das ocupações e remoção 
de materiais; 

 Contribuir no processo de controle e 
penalização novas invasões e 
parcelamento em áreas já estabelecidas 
como núcleos, AEIS e ZEIS onde foram 
estabelecidos acordos para o 
congelamento e benefícios 
socioambientais (Prefeitura, Polícia 
Ambiental, PGE e Ministério Público). 

Ação 04 - Dinamização do Conselho Gestor; 

 Garantir a dinamização do Conselho 
Gestor da APA; 

 Capacitar os membros para o 
planejamento estratégico do Conselho 
Gestor da APA; 

 Apoiar e articular a elaboração de 
projetos e captação de recursos para 
atividades sustentáveis nas Zonas de 
Proteção de Atributos - ZPA e de Uso 
Sustentável –ZUS; 

 Criar uma estratégia de comunicação 
entre os membros do Conselho Gestor, 
agentes públicos e comunidades do 
entorno. 
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Ação 05 - Regularização fundiária. 
 
 

 Propor a Incorporação de áreas como 
terras devolutas do Estado ou de 
interesse socioambiental com vocação e 
propriedades jurídicas (reservas e 
compensação legal) contínuas a UC;  

 Cadastrar as propriedades e áreas 
privadas da UC a ser realizada pela 
PMSS, ou por meio de contratação de 
serviços; 

 Propor junto a PMSS a demarcação e a 
revisão física dos limites da APA, 
considerando a possibilidade de 
incorporação de novas áreas de interesse 
socioambiental com vocação e 
propriedades jurídicas (reservas e 
compensação legal) contínuas a UC; 

 Viabilizar a aquisição de propriedades em 
áreas estratégicas de interesse 
socioambiental para a gestão da UC; 

Ação 06 – Adoção de uma simbologia padrão 
da APA para a construção da identidade 
visual da UC e o Uso Estratégico de 
Sinalização  

 Formar parcerias com Secretarias 
Municipais de Turismo e Cultura, Órgãos 
estaduais como o DER, empresas como 
Transpetro e EDP Energia e OSC’s; 

 Rever padrões de sinalização; 
 Elaborar um sistema de sinalização 

interna e externa 

Ação 07 - Comunicação para formadores de 
opinião e grupos de influência  

 Divulgar a APA através de estratégias de 
comunicação e “marketing”, como 
pôsters, “banners”, selos, link da APA na 
Internet;  

 Utilizar a mídia para sensibilizar 
formadores de opinião; 

 Investir em uma assessoria de imprensa; 
 Incentivar a criação de grupo de Amigos 

da APA. 

Ação 08 - Comunicação para Comunidades 
Locais 

 Criar mapas que mostrem a relação da 
APA com suas comunidades;  

 Criar materiais digitais e impressos para 
apoiar os trabalhos com as comunidades; 

 Criar uma agenda anual de atividades 
com a comunidade. 
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4.6.5 Programa de Desenvolvimento Sustentável  

 

Este programa tem por finalidade envolver as populações locais, os 

setores produtivos e as lideranças comunitárias com os objetivos da APA, por 

meio da investigação, difusão e apoio a implementação de economias criativas 

e alternativas produtivas sustentáveis de baixo impacto ambiental, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e a conservação dos ecossistemas existentes na 

APA.  

Objetivo do Programa: Viabilizar alternativas de usos sustentáveis na UC, 

mediante o incentivo e a difusão de ações compatíveis com o tipo e os atributos 

existentes na APA, de acordo com as demandas socioeconômicas da população 

que tenha vínculo com a Unidade de Conservação;  

Objetivos Estratégicos: 

Estimular uma gestão voltada para a sustentabilidade, buscando a viabilização 

efetiva de boas práticas em conservação por meio de economias criativas e de 

gestão participativa; a distribuição de competências e responsabilidades entre 

os gestores, entre outros atores e parceiros contribuindo para que a APA 

potencialize seus ativos sustentáveis. 

Contribuir para que a APA formalize os protocolos adequados de gestão 

que promovam atividades e serviços sustentáveis viabilizando essas práticas 

junto aos mercados, as economias criativas e as comunidades; 

Incentivar a utilização de acordos e parcerias como ferramentas 

estratégicas de consolidação de propostas e gestão.  

 

Linhas de Ação do Programa de Desenvolvimento Sustentável:  

Ação 01 - Processo decisório e participativo de incentivo à sustentabilidade e 

gestão da APA; 
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Ação 02 - Operacionalização e integração de processos; 

Ação 03 - Parcerias e Relações Interinstitucionais; 

Ação 04 -  Avaliação e Monitoramento. 

 

Ação 01 - Processo decisório e participativo de incentivo à sustentabilidade e 

gestão compartilhada da APA: Formalizar práticas de sustentabilidade e 

incrementar o número de parcerias, projetos e gestão compartilhada de ativos 

sustentáveis. 

Atividades: 

 Criar mecanismos de planejamento estratégico, integrado e participativo; 

 Criar instâncias de Coordenação e Câmara Técnica no Conselho Gestor 

para dinamizar as propostas e projetos; 

 Elaborar ferramentas de planejamento integrado e participativo; 

 Elaborar e difundir manuais de procedimentos para os principais 

processos de viabilidade de projetos e gestão. 

 

Ação 02 - Operacionalização e integração de processos: Elaborar a definição e 

a atribuição de competências entre instancias centrais e potenciais parceiros 

para criar efeitos de sinergia, economizar recursos existentes e potencializar os 

usos sustentáveis dos ativos; 

Atividades: 

 Definir a atribuição de parcerias e competências entre os gestores, 

empresas, concessionárias, OSC’s, Universidades, entre outros 

potenciais parceiros; 
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 Identificar áreas e serviços que possam ser legalmente conferidas aos 

responsáveis pelo desenvolvimento de projetos; 

 Criar mecanismos que promovam um apoio técnico e administrativo mais 

efetivo aos parceiros; 

 Realizar projetos integrados e troca de experiências; 

 Implantar bases de apoio em áreas autorizadas para o desenvolvimento 

de projetos.  

 

Ação 03 - Parcerias e Relações Interinstitucionais: Facilitar os processos 

jurídicos de formalização de acordos e parcerias estimulando e apoiando 

iniciativas de parcerias institucionais. 

Atividades: 

 Elaborar instrumentos de cooperação que possam viabilizar acordos e 

parcerias para a consecução de avanços institucionais em termos de 

gestão compartilhada e implantação do Plano de Manejo; 

 Verificar opções de terceirizar e concessionar serviços da APA, como a 

vigilância, a manutenção, monitoria entre outras prestações de serviços; 

 Verificar opções de parcerias com o setor privado (patrocínio, PPP) entre 

outros; 

 Verificar opções da gestão compartilhada com OSC's ou empresas dentro 

de alguns programas de gestão selecionados, como o Programa de 

Interação Socioambiental, o Programa de Uso Público; 

 Criar grupos de apoio a cada programa de gestão. 
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Ação 04 -  Avaliação e Monitoramento: Possibilitar que a cogestão e as gestões 

compartilhadas da APA e de seus programas de gestão sejam avaliadas 

sistematicamente visando seu aprimoramento contínuo. 

Atividade: 

 Criar e implantar um sistema de Monitoramento e Avaliação da eficiência 

da gestão por programas, processos e resultados. 

 

Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Concessionárias Bandeirante Energia – SABESP- 

TRANSPETRO/PETROBRÁS; Departamento de Estradas e Rodagem-DER; 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo-ITESP; Fundação Florestal-

FF/Parque Estadual Serra do Mar/Núcleo São Sebastião-PESM-NSS; 

Ministérios Públicos Federal e Estadual-MPF/E; Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; Polícia Ambiental–

PAMb; Instituto Chico Mendes e Biodiversidade-ICMBio; Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo-CETESB; Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio 

Ambiente de São Paulo Organizações da Sociedade Civil-OSC’s e Empresas de 

Prestação de Serviços Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Desenvolvimento 
Sustentável 

Atividades 

Ação 01 - Processo decisório e participativo 
de incentivo à sustentabilidade e cogestão da 
APA; 

 Criar mecanismos de planejamento 
estratégico, integrado e participativo; 

 Criar instâncias de Coordenação e 
Câmara Técnica no Conselho Gestor 
para dinamizar as propostas e projetos; 

 Elaborar ferramentas de planejamento 
integrado e participativo; 

 Elaborar e difundir manuais de 
procedimentos para os principais 
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processos de viabilidade de projetos e 
cogestão. 

Ação 02 - Operacionalização e integração de 
processos; 

 Definir a atribuição de parcerias e 
competências entre os gestores, 
empresas, concessionárias, OSC’s, 
Universidades, entre outros potenciais 
parceiros; 

 Identificar áreas e serviços que possam 
ser legalmente conferidas aos 
responsáveis pelo desenvolvimento de 
projetos; 

 Criar mecanismos que promovam um 
apoio técnico e administrativo mais 
efetivo aos parceiros; 

 Realizar projetos integrados e troca de 
experiências; 

 Implantar bases de apoio em áreas 
autorizadas para o desenvolvimento de 
projetos. 

Ação 03 - Parcerias e Relações 
Interinstitucionais; 

 Elaborar instrumentos de cooperação que 
possam viabilizar acordos e parcerias 
para a consecução de avanços 
institucionais em termos de gestão 
compartilhada e implantação do Plano de 
Manejo; 

 Verificar opções de terceirizar e 
concessionar serviços da APA, como a 
vigilância, a manutenção, monitoria entre 
outras prestações de serviços; 

 Verificar opções de parcerias com o setor 
privado (patrocínio, PPP) entre outros; 

 Verificar opções da gestão compartilhada 
com OSC's ou empresas dentro de 
alguns programas de gestão 
selecionados, como o Programa de 
Interação Socioambiental, o Programa de 
Uso Público; 

 Criar grupos de apoio a cada programa 
de gestão. 

Ação 04 -  Avaliação e Monitoramento.  Criar e implantar um sistema de 
Monitoramento e Avaliação da eficiência 
da gestão por programas, processos e 
resultados. 
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4.6.6 Programa de Pesquisa e Monitoramento 

 

Este programa tem por finalidade ampliar o conhecimento acerca dos 

ecossistemas da APA, seus recursos bióticos, abióticos, sociais e culturais, a fim 

de melhor protegê-los, conservá-los e utilizá-los de forma sustentável, 

juntamente com a sociedade. 

 

Objetivo do Programa: Produzir e difundir conhecimentos que auxiliem a gestão 

da UC em suas diversas ações assim como favoreçam a sociedade.  

Objetivos Estratégicos: Ampliar os conhecimentos sobre biodiversidade, 

fenômenos naturais, elementos culturais, históricos, socioeconômicos, bem 

como alternativas para subsidiar o manejo da APA, seja em áreas voltadas à 

conservação ambiental, seja destinada à integração entre os usos sustentáveis 

e a inserção da comunidade.  

 

Linhas de Ação do Programa de Pesquisa e Monitoramento:  

Ação 01 -  Gestão de pesquisas prioritárias; 

Ação 02 -  Gestão da infraestrutura de apoio à pesquisa; 

Ação 03 - Monitoramento dos projetos de pesquisa; 

Ação 04 -  Gestão dos resultados da pesquisa. 

 

Ação 01 -  Gestão de pesquisas prioritárias: Definir os temas prioritários para 

pesquisa na APA, possibilitando a produção do conhecimento sobre estes temas 

para melhorar a gestão, as tomadas de decisão e de possíveis gestões 

compartilhadas. 
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Atividades: 

 Estabelecer prioridades de pesquisa conforme necessidades prementes 

para o manejo da APA, sempre em articulação com o os programas de 

pesquisa identificados pelos gestores, Universidades e Conselho Gestor; 

 Desenvolver pesquisas em áreas com lacunas de conhecimento sobre a 

biodiversidade ou questões socioambientais; 

 Incluir a área do entorno na definição das linhas e áreas de pesquisa; 

 Articular fontes de captação de recursos financeiros voltados para 

pesquisa em áreas prioritárias; 

 Criar grupo de apoio à pesquisa composto pelas principais instituições 

científicas e de ensino que já realizam ou pretendem realizar pesquisa na 

APA. 

Ação 02 -  Gestão da infraestrutura de apoio à pesquisa: Disponibilizar e 

organizar a infraestrutura básica necessária para o apoio ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa;  

Atividades: 

 Buscar a viabilização de infraestrutura adequada para o desenvolvimento 

de pesquisas e para os pesquisadores; 

 Buscar a viabilização de auxilio de campo, valorizar o trabalho e o 

acompanhamento dos pesquisadores; 

 Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa e extensão, 

empresas, OSC's e outras instituições públicas; e proprietários de áreas 

no perímetro e no entorno da UC. 

 

Ação 03 - Monitoramento dos projetos de pesquisa: Criar sistemática para 

melhorar o acompanhamento dos projetos; 
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Atividades: 

 Organizar um banco de dados sobre os projetos de pesquisas científicas em 

andamento e já realizadas; 

 Monitorar as pesquisas via acompanhamento de relatórios periódicos; 

 Controlar os relatórios de pesquisa e divulgar os dados; 

 Alimentar o GIS com os resultados das pesquisas e informações técnico-

científicas. 

 

Ação 04 -  Gestão dos resultados da pesquisa: Criar sistemática para ampla 

difusão dos resultados das atividades de pesquisa científica na APA. 

Atividades: 

 Incorporar resultados das pesquisas nos Programas de Gestão do Plano de 

Manejo; 

 Publicar periódico de pesquisas da APA; 

 Criar mecanismos que garantam o entendimento e envolvimento dos membros 

do Conselho Gestor, lideranças, atores e parceiros nas etapas de execução e 

nos resultados dos projetos de pesquisas; 

 Assegurar o cumprimento da exigência de doação de cópias das publicações 

bem como dos respectivos arquivos digitais em PDF para os arquivos e 

acervos dos gestores; 

 Organizar, informatizar e disponibilizar, via Internet, o acervo de pesquisas da 

APA; 

 Assegurar o cumprimento da exigência de doações de duplicatas do material 

coletado para compor as coleções cientificas do ICC. 
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Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Instituto Conservação Costeira–ICC; Prefeitura de São Sebastião–PMSS; 

Centro de Biologia Marinha da USP-CEBIMAR; Universidades Públicas e 

Privadas; Institutos de Pesquisa; Fundação Florestal-FF/Parque Estadual Serra 

do Mar/Núcleo São Sebastião-PESM-NSS; Ministérios Públicos Federal e 

Estadual-MPF/E; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-IBAMA; Polícia Ambiental–PAMb; Instituto Chico Mendes e 

Biodiversidade-ICMBio; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-

CETESB; Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo 

Organizações da Sociedade Civil-OSC’s e Empresas de Prestação de Serviços 

Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Pesquisa e 
Monitoramento 

Atividades 

Ação 01 -  Gestão de pesquisas prioritárias;  Estabelecer prioridades de pesquisa 
conforme necessidades prementes para 
o manejo da APA, sempre em articulação 
com o os programas de pesquisa 
identificados pelos gestores, 
Universidades e Conselho Gestor; 

 Desenvolver pesquisas em áreas com 
lacunas de conhecimento sobre a 
biodiversidade ou questões 
socioambientais; 

 Incluir a área do entorno na definição das 
linhas e áreas de pesquisa; 

 Articular fontes de captação de recursos 
financeiros voltados para pesquisa em 
áreas prioritárias; 

 Criar grupo de apoio à pesquisa 
composto pelas principais instituições 
técnicas e científicas que já realizam ou 
pretendem realizar pesquisa na APA. 

Ação 02 -  Gestão da infraestrutura de apoio 
à pesquisa; 

 Buscar a viabilização de infraestrutura 
adequada para o desenvolvimento de 
pesquisas e para os pesquisadores; 

 Buscar a viabilização de auxilio de 
campo, valorizar o trabalho e o 
acompanhamento dos pesquisadores; 

 Estabelecer parcerias com instituições de 
pesquisa e extensão, empresas, OSC's e 
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outras instituições públicas; e 
proprietários de áreas no perímetro e no 
entorno da UC. 
 

Ação 03 - Monitoramento dos projetos de 
pesquisa; 

 Organizar um banco de dados sobre os 
projetos de pesquisas científicas em 
andamento e já realizadas; 

 Monitorar as pesquisas via 
acompanhamento de relatórios 
periódicos; 

 Controlar os relatórios de pesquisa e 
divulgar os dados; 

 Alimentar o GIS com os resultados das 
pesquisas e informações técnico-
científicas. 

Ação 04 -  Gestão dos resultados da 
pesquisa. 

 Incorporar resultados das pesquisas nos 
Programas de Gestão do Plano de 
Manejo; 

 Publicar periódico de pesquisas da APA; 
 Criar mecanismos que garantam o 

entendimento e envolvimento dos 
membros do Conselho Gestor, 
lideranças, atores e parceiros nas etapas 
de execução e nos resultados dos 
projetos de pesquisas; 

 Assegurar o cumprimento da exigência 
de doação de cópias das publicações 
bem como dos respectivos arquivos 
digitais em PDF para  os arquivos e 
acervos dos gestores; 

 Organizar, informatizar e disponibilizar, 
via Internet, o acervo de pesquisas da 
APA; 
 

 

 

 

4.6.7. Programa de Gestão Organizacional 

 

Este programa tem por finalidade possibilitar a Gestão Organizacional 

com a administração dos meios (financeiros, humanos, logísticos e materiais) 

através de uma estrutura física, quadro funcional e atividades gerenciais e 

administrativas mínimas, adequadas e eficientes, para que os demais programas 

sejam desenvolvidos.  
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Objetivo do Programa:  

Possibilitar que a APA obtenha os recursos financeiros necessários para sua 

cogestão e aloque esses recursos da melhor forma possível, otimizando sua 

utilização, operacionalização e manutenção da estrutura administrativa da APA, 

possibilitando a execução dos programas e atividades de gestão, visando atingir 

os objetivos da APA.  

 

Objetivos Estratégicos:  

Criar a estrutura administrativa da APA para uma gestão unificada, buscando a 

uniformização efetiva das práticas de gestão em harmonia com a PMSS e a 

distribuição de competências, contribuindo para que a APA potencialize seus 

ativos; 

Contribuir para que a APA formalize práticas adequadas de gestão operacional 

e de recursos humanos; 

Incentivar a utilização de acordos e parcerias como ferramenta estratégica de 

gestão. 

 

Linhas de Ação do Programa de Manejo da Gestão: 

Ação 01 - Aprimoramento da execução dos processos financeiros e de captação 

de recursos; 

Ação 02 – Estabelecimento de infraestrutura física mínima e quadros de recursos 

humanos; 

Ação 03 – Busca e estabelecimento de parcerias financeiras (captação de 

recursos); 

Ação 04 – Busca e estabelecimento de parcerias e relações interinstitucionais. 
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Ação 01 - Aprimoramento na execução dos processos financeiros e de captação 

de recursos: uniformização efetiva das práticas administrativas e financeiras que 

potencialize seus ativos; 

Atividades: 

 Desenvolver e implantar sistema de monitoramento e controle financeiro 

informatizado; 

 Identificar demandas e destinação de recursos por Programa de Gestão; 

 Priorizar despesas por Programa de Gestão; 

 Melhorar o apoio jurídico para elaborar contratos e acompanhar os 

trâmites; 

 Aprimorar a especificação e uniformização efetiva das práticas 

administrativas e financeiras (manual). 

 

 

Ação 02 – Estabelecimento de Infraestrutura Física Mínima e Quadros de 

Recursos humanos: Estabelecer um quadro básico de funções, cargos e 

serviços necessários à realização dos Programa de Gestão e processos vitais 

da APA; 

Atividades: 

 Implantar a Sede/ infraestrutura com espaço e serviços adequados para 

o atendimento das atividades administrativas da equipe técnica 

(escritório, sala de reuniões), atendimento ao público (biblioteca, 

auditório/centro de visitação); 

 Adquirir equipamentos permanentes como mobiliário, equipamentos 

eletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de campo (GPS, máquina 

fotográfica, trena, etc.), veículo automotivo (tracionado); 

 Adquirir e/ou Contratar serviços e material de consumo como (telefone, 

internet, energia elétrica, água), material de escritório e limpeza, 
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manutenção, administrativo, e vigilância patrimonial (para o trabalho 

diário, realização de palestras e eventos, atendimento aos 

pesquisadores), estabelecer convênio para a fiscalização ambiental 

ostensiva.  

  Contemplar o orçamento para a manutenção de serviços e material de 

consumo (custeio). 

 

Ação 03 – Busca e Estabelecimento de Parcerias Financeiras (captação de 

recursos): Efetivar a utilização de parcerias como fontes de recursos; 

Atividades: 

 Aprimorar instrumentos legais para possibilitar parcerias; 

 Identificar possíveis fontes de recursos de maneira sistemática  

 Criar a função de apoio jurídico na APA; 

 Criar grupo de trabalho para elaborar modelos de projeto de parcerias 

 

Ação 04 – Busca e Estabelecimento de Parcerias e Relações Interinstitucionais: 

Facilitar o processo jurídico de formalização de acordos e parcerias. 

Atividades: 

 Criar um instrumento de cooperação que possa ser autorizado pelas 

instâncias públicas municipais; 

 Verificar opções de terceirizar e concessionar serviços da APA, como a 

vigilância patrimonial, a manutenção, monitoria entre outras; 

 Verificar opções de parcerias com o setor privado (patrocínio, PPP); 

 Verificar opções de gestão compartilhada com OSC's no âmbito de alguns 

Programa de Gestão selecionados, como o Programa de Interação 

Socioambiental, Desenvolvimento Sustentável o de Uso Público; 

 Criar grupos de apoio à gestão de cada Programa de Gestão; 

 Estimular e apoiar iniciativas de parcerias institucionais. 
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Executores, Parceiros e Colaboradores: 

Prefeitura de São Sebastião–PMSS ; Instituto Conservação Costeira–ICC; 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-Sebrae; Fundação 

Florestal-FF/Parque Estadual Serra do Mar/Núcleo São Sebastião-PESM-NSS; 

Ministérios Públicos Federal e Estadual-MPF/E; Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; Instituto Chico Mendes 

e Biodiversidade-ICMBio; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-

CETESB; Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo; 

Organizações da Sociedade Civil-OSC’s e Empresas de Prestação de Serviços 

Terceirizados. 

 

Síntese das Ações e Atividades Estratégicas 

Programa de Gestão 
Organizacional 

Atividades 

Ação 01 - Aprimoramento da execução 
dos processos financeiros e de captação 
de recursos 

 Desenvolver e implantar sistema de 
monitoramento e controle financeiro 
informatizado; 

 Identificar demandas e destinação de 
recursos por Programa de Gestão; 

 Priorizar despesas por Programa de Gestão; 
 Melhorar o apoio jurídico para elaborar 

contratos e acompanhar os trâmites; 
 Aprimorar a especificação e uniformização 

efetiva das práticas administrativas e 
financeiras (manual). 

Ação 02 – Estabelecimento de 
Infraestrutura Física Mínima e Quadros 
de Recursos humanos; 

 Implantar a Sede/ infraestrutura com espaço 
e serviços adequados para o atendimento das 
atividades administrativas da equipe técnica 
(escritório, sala de reuniões), atendimento ao 
público (biblioteca, auditório/centro de 
visitação); 

 Adquirir equipamentos permanentes como 
mobiliário, equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, equipamentos de campo 
(GPS, máquina fotográfica, trena, etc.), 
veículo automotivo (tracionado); 

 Adquirir e/ou Contratar serviços e material de 
consumo como (telefone, internet, energia 
elétrica, água), material de escritório e 
limpeza, manutenção, administrativo, e 
vigilância patrimonial (para o trabalho diário, 
realização de palestras e eventos, 
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atendimento aos pesquisadores), estabelecer 
convênio para a fiscalização ambiental 
ostensiva.  

  Contemplar o orçamento para a manutenção 
de serviços e material de consumo (custeio). 

Ação 03 – Busca e Estabelecimento de 
Parcerias financeiras (captação de 
recursos); 

 Aprimorar instrumentos legais para 
possibilitar parcerias; 

 Identificar possíveis fontes de recursos de 
maneira sistemática;  

 Criar a função de apoio jurídico na APA; 
 Criar grupo de trabalho para elaborar modelos 

de projeto de parcerias 

Ação 04 – Busca e Estabelecimento de 
Parcerias e Relações Interinstitucionais. 

 Criar um instrumento de cooperação que 
possa ser autorizado pelas instâncias 
públicas municipais; 

 Verificar opções de terceirizar e concessionar 
serviços da APA, como a vigilância 
patrimonial, a manutenção, monitoria entre 
outras; 

 Verificar opções de parcerias com o setor 
privado (patrocínio, PPP); 

 Verificar opções de gestão compartilhada 
com OSC's no âmbito de alguns Programa de 
Gestão selecionados, como o Programa de 
Interação Socioambiental, Desenvolvimento 
Sustentável o de Uso Público; 

 Criar grupos de apoio à gestão de cada 
Programa de Gestão; 

 Estimular e apoiar iniciativas de parcerias 
institucionais. 

 

 

4.7 Participação Social. 

 

A participação social é condição imprescindível para a legitimidade de um 

Plano de Manejo e deve permear todo o processo de elaboração do documento 

e sua implementação, tendo o espaço do Conselho Gestor da Unidade como 

fórum de participação ampliada e permanente para a sociedade. Essa 

participação social deve ser compreendida como estruturante e transversal, na 

medida em que contribui estruturalmente à construção do plano e em que serve 

tanto ao trabalho conjunto com a sociedade na produção do documento quanto 

à apropriação, pelos participantes, da política de gestão do território, inclusive ao 

longo da implementação do plano aprovado. 

Para isso, a participação social na elaboração dos planos de manejo parte 

de algumas premissas, que têm o papel de configurar diretrizes para a criação e 
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organização de espaços, situações e processos que fomentem e qualifiquem o 

envolvimento de diferentes agentes sociais com a construção de conhecimentos 

e de propostas relacionados ao território da Unidade de Conservação. 

Uma participação social qualificada potencializa a reflexão e a tomada de 

decisões quanto às ações estratégicas para o enfrentamento dos desafios 

colocados diante dos objetivos da Unidade e das questões enfrentadas pelos 

agentes que atuam na sua área de influência. 

 

São premissas de uma participação social qualificada:  

(i) garantia de pluralidade, consubstanciada nos diversos agentes envolvidos nas 

discussões, e respectivos interesses incidentes sobre o território;  

(ii) respeito às condições de participação (logística, cognitiva, perceptiva) dos 

diversos agentes e segmentos setoriais, visando contornar possíveis assimetrias 

e democratizar o acesso e a participação durante todo o processo; e  

(iii) transparência quanto ao processo participativo, especialmente no que se 

refere às dinâmicas, às possibilidades de contribuição, à forma de análise dessas 

contribuições, às devolutivas e às possibilidades de alterações posteriores da 

proposta do Plano de Manejo. 

Com base nessas premissas, a metodologia adotada garantiu que a 

participação social ocorresse por meio de Reuniões Técnicas, Oficinas 

Participativas e Audiências Públicas, realizadas ao longo do processo de 

elaboração até a aprovação do Plano de Manejo 

 

 

4.7.1 Oficina Participativa de discussão dos Programas de Gestão 

 

Durante o levantamento de dados sobre a realidade e os atributos da APA 

Baleia Sahy para a proposição da Minuta dos Programas de Gestão Preliminar, 

os conteúdos técnicos da referida proposta foram submetidos a análise integrada 

no âmbito da Comissão Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de 
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Manejo e do Conselho Gestor da APA Baleia Sahy, em reuniões técnicas e 

ordinárias do referido Conselho Gestor. Posteriormente, todo conteúdo foi 

apresentado e submetido à discussão em Oficinas Participativas tanto na Costa 

Sul como no Centro de São Sebastião, (conforme ANEXOS ao processo de 

elaboração do plano de manejo) para a coleta de dados e a validação da 

proposta preliminar dos Programas de Gestão. As datas e locais da Oficinas 

foram amplamente divulgadas por meio de faixas e publicações em meios 

digitais. 

Durante as apresentações da proposta preliminar dos Programas de 

Gestão e as respectivas discussões em Oficinas Participativas, todas as 

contribuições complementares foram registradas, sistematizadas pela equipe do 

ICC, como ONG Cogestora da UC, e encaminhadas por meio de Relatórios e 

Atas no âmbito do processo do Plano de Manejo. 

Após a fase de realização das Reuniões Técnicas, das Oficinas 

Participativas e das Audiências Públicas todas as adequações e correções 

pertinentes foram incorporadas, o material final produzido foi digitalizado, 

impresso e disponibilizado no Portal da Prefeitura de São Sebastião e impresso 

na sede administrativa da Secretaria de Meio Ambiente.  

 

. 

4.7.2 Oficina Participativa de Diagnóstico se Zoneamento 

 

Durante o levantamento de dados e a caracterização do território para a 

proposição da Minuta de Zoneamento Preliminar, os conteúdos técnicos da 

referida proposta foi submetida a análise integrada no âmbito da Comissão 

Técnica de Análise e Avaliação - CTAA do Plano de Manejo e do Conselho 

Gestor da APA Baleia Sahy, em reuniões técnicas e ordinárias do referido 

Conselho Gestor. Posteriormente, todo conteúdo foi apresentado e submetido à 

discussão em Oficinas Participativas tanto na Costa Sul como no Centro de São 

Sebastião, (conforme ANEXOS a este processo de elaboração do plano de 
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manejo) para a coleta de dados e a validação da proposta preliminar de 

Zoneamento. As datas e locais da Oficinas foram amplamente divulgadas por 

meio de faixas e publicações em diversos meios digitais. 

 

Figura 134 Faixa com as datas de divulgação fixada na entrada do Instituto Verdescola, na Vila 
Sahy, São Sebastião - SP. 

 

Fonte: ICC, 2019. 

 

Figura 135 Faixa fixada na Praça do Pôr do Sol em Boiçucanga, São Sebastião - SP. 

 

Fonte: ICC, 2019. 
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Figura 136 Cartaz e Arte de divulgação das Oficinas Participtivas. 

 

 

Fonte: ICC, 2019 

 

Durante as apresentações da proposta preliminar de Zoneamento e as 

respectivas discussões em Oficinas Participativas, todas as contribuições 

complementares foram registradas, sistematizadas pela equipe do ICC, como 

ONG Cogestora da UC, e encaminhadas por meio de Relatórios e Atas no âmbito 

do processo do Plano de Manejo, conforme anexo a este plano de manejo. 
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Figura 137 Oficina Participativa - Diagnostico e Zoneamento, 22/08/19 - Instituto Verdescola, 
Vila Sahy, São Sebastião, SP. 

 

Fonte: ICC, 2019. 

 

 

Figura 138 Oficina Participativa – Programas de Gestão, 04/09 – Instituto Verdescola, Vila 
Sahy, São Sebastião, SP. 

 

Fonte: ICC, 2019. 
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4.8. Etapa 4 – Análise e aprovação 

 

Concluído o processo de apresentação, discussão e recepção de 

contribuições, todos os conteúdos foram sistematizados pelas equipes  da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Secretaria de Meio Ambiente, do ICC 

- como ONG Cogestora da UC - das Consultorias Atlântica e Lobato Ambiental 

que incorporaram as adequações, correções e contribuições pertinentes ao 

Plano de Manejo. O produto final produzido foi digitalizado, impresso e 

disponibilizado no, impresso e disponibilizado no Portal da Prefeitura de São 

Sebastião e impresso na sede administrativa da Secretaria de Meio Ambiente.  

Após a apresentação e discussão da proposta final do Plano de manejo, 

por meio da realização de duas Audiências Públicas na Costa Sul e no Centro 

de São Sebastião, a validação técnica e pública por meio do processo 

participativo se consolida, restando apenas as devolutivas em reunião do 

Conselho Gestor da Unidade de Conservação, ocasião em que ocorre a sua 

manifestação sobre a proposta final de Plano de Manejo. 

 

4.8.1 Implementação do Plano de Manejo 

 

Imediatamente após a aprovação do Plano de Manejo será iniciada a sua 

implementação, na qual será analisada a efetividade do Zoneamento e avaliada 

a adequação das linhas de ação e atividades propostas para a consecução dos 

objetivos estabelecidos para cada Programa de Gestão. 

O ICC como organização social cogestora da UC deverá se 

responsabilizar pela implementação do Plano de Manejo, acionando a Comissão 

Técnica de Análise e Avaliação do Plano de Manejo da APA Baleia Sahy e as 

demais áreas técnicas da PMSS e outras instituições para viabilizar as parcerias 
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previstas com vistas a viabilizar essa implementação e, caso necessário, 

solucionar problemas identificados nessa etapa. 

 

4.8.2. Detalhamento e Execução dos Programas 

 

Para a implementação dos Programas, os gestores detalharão as 

medidas necessárias a serem adotadas para a execução das ações e atividades 

previstas, por meio de um planejamento institucional e identificação de 

providências a serem adotadas, tais como o estabelecimento de parcerias 

previstas, a contratação de serviços, a aquisição de bens e a reestruturação de 

equipe. 

Esse detalhamento poderá ser livremente alterado pelos gestores, 

sempre que constatadas dificuldades significativas para a consecução dos 

objetivos estabelecidos. 

Aos gestores caberá, quando da execução dos Programas: 

• Encaminhar os procedimentos para que os recursos técnicos, humanos e 

financeiros estejam disponíveis para a execução de cada ação, respeitado o 

cronograma de sua execução; 

• Criar e consolidar os indicadores a serem utilizados e a periodicidade das 

medições de cada indicador; 

• Reunir e acumular informações e dados secundários concernentes à UC e ao 

seu entorno, úteis para eventuais ajustes e revisões dos Programas e do Plano; 

• Divulgar resultados parciais e conclusivos dos Programas, através dos canais 

oficiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

• Acionar a Comissão Técnica de Análise e Avaliação do Plano de Manejo 

sempre que identificados problemas e desafios para implementação do Plano de 

Manejo, nos termos aprovados pelo ato normativo. 
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4.8.3.  Monitoramento do Plano de Manejo 

O monitoramento do Plano de Manejo constitui estratégia essencial para 

sua eficácia, para que possam ser feitos ajustes ou revisões sempre que forem 

detectadas impossibilidades à consecução, total ou parcial, dos objetivos dos 

Programas ou eventuais incongruências entre o documento e a realidade da 

Unidade. 

O monitoramento do Plano será efetuado por meio: 

• Da avaliação permanente, pelos gestores, da eficiência e compatibilidade do 

Zoneamento da Unidade com a realidade posta; 

• Da avaliação das informações de acompanhamento das Ações dos Programas. 

Esta avaliação será baseada na evolução das medições dos indicadores de cada 

Programa, que deverá ser feita posteriormente pelos gestores e apresentada a 

Comissão Técnica de Análise e Avaliação do Plano de Manejo da APA BALEIA 

SAHY; 

• Da atualização permanente dos dados de caracterização da Unidade e de seu 

entorno, abrangendo informações oriundas tanto de fontes primárias (como as 

pesquisas produzidas na Unidade de Conservação e as fornecidas pela 

população do território), quanto oriundas de fontes secundárias, para captura de 

dados e informações não presentes na caracterização inicial ou em atualizações 

e revisões já efetuadas. Esta prática, de reunião permanente de informações e 

dados, permitirá que os ajustes e as revisões do Plano de Manejo sejam feitos 

sem necessidade de que se repitam todos os procedimentos efetuados quando 

da sua elaboração, o que implica economia de tempo e de recursos. 

Para tanto, será estabelecida rotina de monitoramento do Plano, incluindo 

o preenchimento de um relatório, a ser apresentado periodicamente as 

instâncias técnicas e participativas como a Comissão Técnica de Análise e 
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Avaliação do Plano de Manejo, Conselho Gestor da APA BALEIA SAHY e a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente da PMSS. 

 

 

4.8.4. Ajustes e Revisões do Plano de Manejo  

 

4.8.4.1. Ajustes  

O Plano de Manejo aprovado poderá ser objeto de ajustes, mediante 

procedimento simplificado, os quais consistirão em alterações que, não afetando 

direito e interesses de particulares, impliquem em:  

• Ampliação, diminuição, criação e extinção das Áreas;  

• Criação e alteração posteriores de indicadores e metas dos programas, bem 

como dos cronogramas estabelecidos.  

As necessidades de ajustes serão identificadas por meio do 

monitoramento da implementação do Plano e deverão ser submetidas pela 

instância gestora e ao Conselho da Unidade, solicitando sua manifestação.  

Para subsidiar essas avaliações e recomendações de alterações, as 

informações e dados reunidos pela instância gestora conterão:  

• Uma exposição dos Programas, seus objetivos e as ações elencadas para seu 

cumprimento, informando a situação quanto à execução;  

• Uma síntese dos resultados alcançados no período, demonstrando a 

perspectiva de ser atingido o objetivo estratégico estabelecido para cada 

Programa, apontando, nesses casos, recomendações para correções;  

• A atualização dos dados concernentes à Unidade, oriundos de fontes primárias 

e secundárias complementares ou corretivas ao material reunido na 

caracterização do Plano ou em atualizações e revisões já efetuadas, sempre que 

impactarem as Áreas já existentes;  
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• A inclusão de resumo do Plano de Fiscalização Integrada da Unidade, quando 

houver;  

• Recomendações dos ajustes, com justificativa técnica.  

 

Após manifestação do Conselho quanto aos ajustes recomendados, estes 

serão submetidos à apreciação de outras instâncias do Plano de Manejo, 

devendo aquele aprovado ser formalizado por ato normativo competente.  

É necessário que as adequações sejam incorporadas, pela instância 

gestora, às rotinas de monitoramento do Plano de Manejo da Unidade em até 30 

dias após a aprovação dos ajustes, para viabilizar que suas implementações 

ocorram rapidamente e sem prejuízo aos objetivos dos Programas.  

  As alterações efetuadas serão publicadas nos canais de informação da 

PMSS para permitir que o Plano de Manejo, já atualizado, seja acompanhado 

por todos os agentes interessados nas ações sobre a Unidade e seu entorno.  

 

4.8.4.2. Revisão  

As revisões serão propostas pela instância gestora e Comissão Técnica 

de Análise e Avaliação do Plano de Manejo sempre que forem identificadas 

necessidades de alterações significativas no documento, seja parcial ou 

integralmente.  

Para a solicitação de revisão será necessário recontextualizar as 

informações sobre a Unidade e seu entorno, devendo o material organizado pela 

instância Cogestora conter:  

• Uma síntese do Plano de Manejo vigente;  

• Uma síntese dos ajustes feitos, se houver, contendo uma exposição resumida 

e os impactos decorrentes de tais ajustes;  
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• Dados primários, secundários e informações reunidas após o início da 

implementação do Plano;  

• Informação de instrumentos incidentes sobre a Unidade e seu entorno não 

analisados ou inexistentes à época da elaboração do Plano de Manejo ou de sua 

última revisão, especialmente os normativos, além de programas e projetos 

públicos e privados;  

• Síntese dos Planos de Fiscalização Integrada da Unidade para o período, 

quando houver;  

• Resultados das ações de Formação Socioambiental e de Fiscalização 

Ambiental, para o período abrangido pelo Relatório, quando realizadas;  

• Situação dos planos de uso público e de educação ambiental;  

• Recomendações de revisões, com justificativa técnica.  

 

Em sendo aprovado o início do processo de revisão, poderão ser 

constituídos Grupo Técnico Institucional e Equipe Técnica da instância gestora 

para elaboração da proposta.  

Essa proposta será apresentada e debatida tecnicamente em Oficinas 

Participativas para apresentação, discussões e para as devolutivas – envolvendo 

os conselheiros, atores locais e lideranças, além de agentes públicos atuantes 

no território, sendo necessária ampla divulgação.  

Os responsáveis deverão organizar o material a ser apresentado à Oficina 

de Revisão, de forma a permitir que as apresentações, discussões e decisões 

possibilitem a análise das alterações propostas e eventuais sugestões de revisão 

de outros pontos do Plano. 

Após a apresentação da proposta de revisão ao Conselho, a instância 

gestora consolidará as alterações, submetendo-as a Comissão Técnica de 

Análise e Avaliação do Plano de Manejo. Após aprovadas, a proposta final de 
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revisão será apresentada em reunião do Conselho da Unidade, ocasião em que 

será colhida sua manifestação.  

Após a manifestação do Conselho da Unidade sobre a proposta de 

alteração, o Plano de Manejo atualizado e seu Resumo Executivo serão 

encaminhados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da PMSS.  

Em sendo aprovada, o Plano de Manejo será atualizado e publicado, 

conforme norma estabelecida.  

A Equipe Executiva da instância gestora elaborará material sintético do 

Plano revisto para divulgação no site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e da instância gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A elaboração e a implantação do Plano de Manejo da área de Proteção 

Ambiental – APA Baleia Sahy são desafios que devem congregar a realidade e 

a diversidade de aspectos e fatores que ocorrem no território, com vistas à 

melhor gestão da Unidade de Conservação possível, incorporando as principais 

características socioeconômica e ambientais existentes na Costa Sul de São 

Sebastião e na região do Litoral Norte de São Paulo. 

Para se ter êxito na implantação do Plano de Manejo, a gestão deve 

considerar que a Zona Costeira Brasileira e, portanto, o Litoral Norte de São 
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Paulo se constituem historicamente em locais onde acontecem os maiores 

impactos antrópicos, seja pelas belas paisagens naturais, ou mesmo pelo alto 

valor econômico agregado, que gera especulação imobiliária e a ocupação 

territorial de forma não planejada e irregular. Como consequência, ocorre uma 

ocupação crescente de assentamentos precários, sobretudo, pela contratação 

mão de obra para atender as históricas demandas da construção civil e, mais 

recentemente, para atender a implantação de grandes empreendimentos 

associados aos setores de combustíveis como óleo, álcool e gás natural (Presal 

I II e III) e de transportes (Porto e Rodovias).  

Com base nesse contexto e considerando os grandes empreendimentos, 

as novas rodovias e, portanto, o aumento do fluxo migratório e turístico, como 

vetores de degradação ambiental e social na região, é necessário investir em 

meios para viabilizar a implantação do presente Plano de Manejo e na gestão 

dessa Unidade de Conservação, como importante patrimônio natural e cultural, 

tanto local quanto para toda a região. Tais investimentos são necessários com 

vistas ao desafio intrínseco de se desenvolver e implantar as atividades 

prioritárias previstas, levando em conta as variáveis sociais e ambientais 

relatadas neste trabalho. Para tal, se torna básico constituir tipologias dos 

impactos por atividade, suas mitigações e compensações socioambientais; 

aplicar o zoneamento e os programas de gestão propostos; promover níveis de 

capacitação de forma permanente para a gestão da qualidade e 

sustentabilidade; bem como desenvolver enfoques preventivos nas políticas 

ambientais de proteção, evoluindo  do método corretivo comando-controle 

(punição - policiamento) para o proativo, por meio de monitoramento aéreo e 

terrestre preventivos (inferência, estímulo e educação ambiental) e, somente em 

caso necessário, aplicação de prática punitiva. 

Assim, com a aplicação do Plano de Manejo espera-se minimizar os 

impactos decorrentes das atividades potencialmente impactantes, nesta região. 

Isso permitirá consolidar, por meio de princípios apontados, a iniciativa inovadora 

de gestão ambiental que contemple e favoreça os diversos segmentos da 

sociedade, tais como:  as comunidades tradicionais, os empresários das 
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atividades sustentáveis na APA, os turistas e frequentadores, os gestores 

públicos do município, do estado e da federação e as organizações não 

governamentais de atuação local; que de forma compartilhada estabeleçam os 

critérios para o manejo compartilhado e adequado do ambiente;  favoreça a 

interlocução com a população sobre as atividades sustentáveis; permita o 

crescimento ordenado do território; e torne o empresariado e as comunidades 

locais mais conscientes, participativas e integradas à gestão da UC. 

Da mesma forma, se vislumbram oportunidades de se investir no âmbito 

institucional com vistas à integração de esforços, somando recursos técnicos, 

financeiros e operacionais, considerando as experiências pré-existentes, para 

que, diante da realidade das populações residentes haja mudança de atitude no 

sentido de se criar, estabelecer e se ampliar condições para identificar e valorizar 

os atributos e as características próprias locais; promover o interesse popular 

para o patrimônio cultural e natural; fomentar atitudes conservacionistas; 

incentivar as economias criativas por meio de serviços, produtos e atrativos; 

estimular boas práticas criando condições de inserção da população no mercado 

de trabalho. 

As propostas de programas e projetos devem, portanto, avaliar os 

impactos positivos e negativos das atividades em relação ao ambiente e aos 

negócios, ilustrando formas de gestão socioambiental direcionadas para o 

desenvolvimento sustentável, tendo como referência à gestão da qualidade dos 

serviços e do meio ambiente, com o intuito de consolidar e até replicar esse 

modelo inovador de  gestão e de Unidade de Conservação de Uso Sustentável 

tanto no município como na região do Litoral Norte de São Paulo. Torna se 

também necessário avaliar permanentemente as formas de intervenção do 

poder público nos aspectos de planejamento e normas socioambientais no local. 

Assim sendo, o desafio que se impõe está relacionado à construção de 

formas inovadoras de parceria e de gestão dessa UC, entre a Prefeitura de São 

Sebastião e o Instituto Conservação Costeira, representando o terceiro setor, o 

da sociedade civil que, em consonância com a conservação, ofereça condições 

de possibilitar à integração efetiva dos setores e atores envolvidos que intervêm 
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no processo de implantação do presente Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental – APA Baleia Sahy. Trata se, portanto, de elevada responsabilidade 

sobre a conservação de patrimônio comum que deve ser compartilhado de forma 

sustentável e cuja experiência acumulada pode ser replicada em outras Unidade 

de Conservação criadas pelos poderes públicos municipal e estadual, ou mesmo 

em áreas privadas tanto no município como na região do Litoral Norte de São 

Paulo.  
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6. Responsabilidade Técnica 

 

 

 

 

 
          CRBio 89662/01-D 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 462 

 
 

 

7. BIBLIOGRÁFIAS CONSULTADAS 

 
 
AB´SABER, A. N. As províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil. 

Geomorfologia, v. 20. São Paulo, 1970. 

ALBUQUERQUE, R. C. Viabilidade do Nordeste no Século XXI. Rio de Janeiro, 
Fórum Nacional, 2000. 

ALVES, D.S. Sistemas de informação geográfica. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE GEOPROCESSAMENTO, São Paulo. Anais... São Paulo. USP – 
Escola Politécnica. 1990. 

Amazônia Legal - MMA, Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável. Programa Zoneamento Ecológico-Econômico: Diretrizes 
Metodológicas para Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, Brasília 

Amazônia Legal – MMA. Diagnóstico da Gestão Ambiental no Brasil, Ministério 
do Meio Ambiente, Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA II, 
Brasília – DF, 2001d. 

Anais do IV CBUC. Curitiba-PR: Rede Nacional Pró-Unidades de 
Conservação/Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 2004. Volume 
II – Seminários. 

ARAUJO, D. S. D. et al. Área de Proteção Ambiental de Massambaba, Rio de 
Janeiro: caracterização fitofisionômica e florística. Rodriguésia [online]. 
2009, vol.60, n.1, pp.67-96. 

ARAÚJO, M.A.R; PINTO-COELHO, R.M. Porque as Unidades de Conservação 

ARAÚJO, T. B. Brasil: o modelo de desenvolvimento. In: ARAÚJO, T.B. e 
BENJAMIN, C. Brasil: reinventar o futuro, Rio de Janeiro, Sindicato dos 
Engenheiros, 1995. 

ASSIS, E. S., Avaliação da influência do uso e ocupação do solo urbano sobre a 
formação da ilha de calor na cidade de, MG. 1. Encontro Latino-americano 
de Conforto no Ambiente Construído. Anais. ANTAC Gramado, Belo 
Horizonte, 1991. p. 53-57. 

AURICCHIO, A. L. R.; AURICCHIO, P. 2006. Guia para Mamíferos da Grande 
São Paulo. São Paulo. Instituto Pau Brasil de História Natural.163 p. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 463 

 
 

Barbosa, C.C.F. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao 
Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Ordenamento Territorial. São José 
dos Campos: INPE, jun. 2001. (INPE-8454-RPQ/722). 

BATALHA, B.L. Glossário de Engenharia Ambiental. Brasília, DNPM, 1986. 
BECKER, B. Políticas e Planejamento do Turismo no Brasil. Rio de Janeiro, 

BECKER, M.; DALPONTE, C. J. 1991. Rastros de mamíferos silvestres 
brasileiros: um guia de campo. Brasília: Universidade de Brasília. 181 p.  

BERTONI, A.; MAURI, G; SABADINI, N. Context-free trace languages, In 
Proceedings of the 7th Coll. On Trees in Algebra and Programming 
(CAAP’82). Lille (France), pages 32-42, 1982. 

BERTONI, J.E.A.; MARTINS, F.R. 1987. Composição florística de uma floresta 
ripária na Reserva Estadual de Porto Ferreira, SP. Acta Botanica Brasilica 
1(1): 17-26. 

BIBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HILL, D. A. 1992. Bird census techniques. 
Orlando: Academic Press.  

BRASIL, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Vocabulário básico de recursos naturais e meio ambiente. 2 ed. Rio de 
Janeiro:IBGE, 2004. 

BRASIL, MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, SECRETARIA GERAL, 
PROJETO RADAMBRASIL. Folhas SC. 24/25 Aracaju/Recife. Rio de 
Janeiro, 1983.  (Série: LRN. V. 30). 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. PROJETO ORLA – Implementação em 
territórios com urbanização consolidada. Brasília, 2006. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, EMBRATUR: Retrato do Brasil. 
(novembro/1998). 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, Rio 
de Janeiro, 1957. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE. Atividade Agrária SILVA, S.T. (Org.). 
Geografia do Brasil: região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE, 1977. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira 
Série 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 464 

 
 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. 
Edição fac-similar, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Rio 
de Janeiro. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE. Manual de Pedologia. 2 ed. Manuais 
técnicos em Geociências Manual técnico n° 4 Rio de Janeiro, 2007 
Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/sistematizacao
/manual _pedologia.shtm 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE: Perfil dos Municípios brasileiros: pesquisa de 
informações básicas municipais 1999. Rio de Janeiro, 2001. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 
2002, Estudos e Pesquisas em Geociências, número 2, Rio de Janeiro, 
2002. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE: Pesquisa Anual de Serviços 2000, volume 2, Rio de  
Janeiro 2002. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Roteiro metodológico para 
planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto, Brasília: 
Edições IBAMA, 1996. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Superintendência do Rio de  
Janeiro, Termos de Cooperação Técnicos, 2005. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/rj/index.php?id_menu=237 consultado em Maio 
de 2008. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.. Efetividade de gestão das 
unidades de conservação federais do Brasil. IBAMA, WWF- Brasil. – 
Brasília: IBAMA, 2007. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Programa Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. Brasília, 1997. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 465 

 
 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, MMA, 
IBAMA. Roteiro Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental., 
Brasília, 2001a. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis. Roteiro Metodológico para Gestão de Área de 
Proteção Ambiental. Diretoria de Unidades de Conservação e Vida 
Silvestre. Brasília: Ed. IBAMA, 2001b. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e da 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e da 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal - MMA, Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável. Programa Zoneamento Ecológico-Econômico: Diretrizes 
Metodológicas para Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, Brasília 
DF, 2001a. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal – MMA. Diagnóstico da Gestão Ambiental no Brasil, 
Ministério do Meio Ambiente, Programa Nacional do Meio Ambiente – 
PNMA II, Brasília – DF, 2001b. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. MMA/SBF. Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei n° 9.985, de 18 de 
julho de 2000; Decreto n°4.340, de 22 de agosto de 2002. 2 ed. Brasília, 
2002b. 

BRASIL, República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. MMA/SBF. Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC: Lei n° 9.985, de 18 de 
julho de 2000; Decreto n°4.340, de 22 de agosto de 2002. 2 ed. Brasília, 
2002c. 

BRASIL, República Federativa do Brasil. Manual técnico de uso da terra [coorda. 
Helge Henriettte Sokolonski], - Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de 
Recursos Naturais e Estudos Ambientais, Primeira Divisão de Geociências 
do Nordeste, 1999b. 58p. – (Manuais técnicos em geociências, ISSN 0103-
9598; n.7). 

BRASIL. Constituição. Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 70 de 
29 de março de 2012. Senado Federal. PortalLegislação, Brasília. 2018. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 466 

 
 

BRASIL. Decreto n° 750, de 10 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre o corte, a 
exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado 
e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 31 mar. 2018. 

BRASIL. Lei Federal nº 11.428, de 25 de maio de 2006. Dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br>. Acesso em: 03 
abr 2018. 

BRASIL. Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código 
Florestal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 
2018. 

BRASIL. Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece a Política Nacional 
de Saneamento Básico Disponível em: http://www.cidades.gov.br/ 
index.php? option=com_content&view=section&la 
yout=blog&id=6&Itemid=57. Acesso em: 27 dez. 2011. 

BRASIL. Lei n° 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. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

BRASIL. Ministério da Justiça – MJ. 2012. Disponível em: <http://portal. 
mj.gov.br>. Acesso em 15 mai 2018. 

BRASIL. Ministério das Cidades; Iphan.implementação de ações em áreas 
urbanas centrais e cidades históricas -manual de orientação. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Avaliação de impacto ambiental: 
Agentes Sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília, 1995. BRASIL, 
República Federativa do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, dos 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. Rio de Janeiro, 2010. 

BRASIL. PAC 2010. Balanço dos 4 anos do PAC 2007 – 2010. 

BRASIL. República Federativa do Brasil. Poder Executivo: Lei n° 9.985 de 18 de 
julho de 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Brasília, DF, Congresso Nacional. 2000b. 

BRASIL. República Federativa do Brasil. Poder Executivo: Lei n° 9.985 de 18 de 
julho de 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Brasília, DF, Congresso Nacional. 2000a. 

http://www.cidades.gov.br/


 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 467 

 
 

BRASIL. Resolução SMA nº 48, de 21 de setembro de 2004. Publica a lista oficial 
das espécies da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção, 
seguindo recomendação do Instituto de Botânica de São Paulo. Disponível 
em: <http://www.ambiente.sp.gov.br>. Acesso em: 03 abr 2018. 

BUDOWSKY, G. 1965. Distribution of tropical american forest species in the light 
of successional processes. Turrialba 15:40-42.  

BURNHAM, K. P., ANDERSON, D. R. & LAAKE, J. L. 1980. Estimation of Density 
from Line Transect Sampling of Biological Populations. Wildlife Monographs 
72: 1-200.  

C.C.F. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico e ao Ordenamento Territorial. São José 

CÂMARA, G. CASANOVA, M. A., HEMERLY, A. S., MAGALHÃES, G. C., 
MEDEIROS, C. M. B.. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica. 
Campinas: Instituto de Computação, UNICAMP, 1996. 

CÂMARA, T.; MURTA R; 2003. Mamíferos da Serra do Cipó. Belo Horizonte: 
PUC Minas. 129 p.   

CAMPOS FILHO, P. Método para apoio à Decisão na Verificação da 
Sustentabilidade de uma Unidade de Conservação, usando lógica FUZZY 
(tese de doutorado) Florianópolis, 2004. Disponível em: 

CAPOBIANCO, J. P. R. (Org.) 2001. Dossiê Mata Atlântica 2001. Brasília: RMA, 
ISA, SNE. 407 p.   

CATHARINO, E.L.M. 1989. Estudos fisionômicos-florísticos e fitossociológicos 
em matas residuais secundárias no Município de Piracicaba, SP. 
Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas.   

CBH-LN. Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte 2012-2015. Comitê da 
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, 2009. 

CBH-LN. Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Litoral Norte 2010. 
Ubatuba: Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, 2010, 37 p. 

CETESB. Relatório Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo – 
2010. CETESB, 2011, p. 22. 

CHIARELLO, A. G. 2008. Sloth ecology: Na overview of Field studies. In: 
VIZCAÍNO, S. F.; LOUGHRY, W. J. (Eds.). The Biology of the Xenarthra. 
Gainesville: University Press of Florida. P. 269-280.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 468 

 
 

COAP. Informações sobre os Contratos Organizativos da Ação Pública. 2018. 

COMITÊ BRASILEIRO de REGISTROS ORNITOLÓGICOS. 2011. Lista das 
aves do Brasil. 10ª edição. Disponível em <http://www.cbro.org.br> Acesso 
em: (17/10/2011).  

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Autoridade Portuária do Porto São 
Sebastião, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), 2009. 

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Secretaria de Logística e 
Transportes do Estado de São Paulo, Apresentação - Porto de São 
Sebastião, dezembro 2011. 

CONAMA. Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002. Dispõe sobre 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 31 mar. 2018. 

CONAMA. Resolução CONAMA nº 10, de 1º de outubro de 1993. CONAMA. 
Resolução CONAMA nº 1, de 23 de julho de 1994. Estabelece os 
parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão de Mata 
Atlântica. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 30 mar. 
2016. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 31 mar. 2018. 

CONAMA. Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009. Dispõe 
sobre parâmetros básicos para definição de vegetação primária e dos 
estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na Mata 
Atlântica e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 03 abr 2018. 

CONAMA. Resolução CONAMA nº 7, de 23 de julho de 1996. Aprova como 
parâmetro básico para análise dos estágios de sucessão de vegetação de 
restinga para o Estado de São Paulo, as diretrizes constantes no anexo 
desta Resolução sobre vegetação de restinga. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 03 abr 2018. 

CONGRESSO MUNDIAL INTEGRADO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 
Anais...Fortaleza, 2000. 

CORRÊA, F. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: roteiro para entendimento 
de seus objetivos e seu sistema de gestão. Série: Cadernos da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica. Companhia de Tecnologia e  Saneamento 
Ambiental – CETESB, São Paulo, Cadernos 2, 2 ed, 1996. 

COSTA, F.R.C. 1996. Aspectos florísticos, estruturais e ecológicos de um 
remanescente de Floresta de Restinga do ribeirão da Onça, Brotas, SP. 
Tese de mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 469 

 
 

COSTA, L. S. Desenvolvimento de uma metodologia para auxílio à decisão em 
zoneamento de unidades de conservação. Aplicação ao Parque florestal do 
Rio Vermelho. (dissertação de mestrado) Florianópolis, 2003. 

COUTINHO, 2006. O conceito de bioma. Acta bot. bras. 20(1): 13-23. 

CREPANI, E., Medeiros J.S. Hernandez Filho, P; Florenzano, T.G. Duarte, V; 

CULLEN Jr., L.; BODMER, R. E. & VALLADARES-PÁDUA, C. 2000. Effects of 
hunting in habitat fragments of the Atlantic forests, Brazil. Biological 
Conservation, 95: 49-56.  

DATASUS: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(SIOPS). 2018. 

DEAN, W., 1995. With the Broadax and Firebrand, The Destruction of The 
Brazilian Atlantic Forest. University of California Press. Berkeley. 1ª edição. 
483 p.   

DECRETO Nº 62.913, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017. Dispõe sobre o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte, e dá outras 
providências correlatas. 

DEL HOYO, J.; ELLIOT, A. 7 SARGATAL, J. 1992. Handbook of the birds of the 
world. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx, Barcelona.  

DEVELEY P. F. 2004. Métodos para Estudos com Aves. pp 153-168. Em: 
CULLEN Jr., L.; RUDRAN, R. & VALLADARES-PÁDUA, C. Métodos de 
Estudos em Biologia da Conservação & Manejo da Vida Silvestre. 
Curitiba/PR: Editora da UFPR. 665p.  

DEVELEY, P. F. 2004. Guia de Campo - Aves da Grande São Paulo. São 
Paulo/SP. Aves e Fotos Editora. 295p.  

DICIONÁRIO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO. GUERRA, A T. (Org.) – 7 ed 
revista e atualizada, Rio de Janeiro, IBGE, 1989. 

DIREITO AMBIENTAL: Decreto nº 58.054. 1966. disponível em: 
<http://www.lei.adv.br/> 

DORST, JEAN. Antes que a Natureza Morra: por uma ecologia política. Tradução 
Rita Boungermino. São Paulo, Edgard Blucher, 1973. 

DRUMMOND, J.A.; FRANCO, J. L. A. NINIS, A. B. O Estado das Áreas 
Protegidas do Brasil. Universidade de Brasília. 2005. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 470 

 
 

EMMONS, L.H. 1990. Neotropical Rainforest Mammals. A Field Guide. 2 ed. 
Chicago. University of Chicago Press. 281p.  

ESTADÃO. Reportagem do site do jornal Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/ noticias/impressosao- -sebastiao-adia-
votacao-de-brecha-para-verticalizacao>. Acesso em 20 jul.2018. 

ESTADO DE SÃO PAULO / PMSS. Relatório do Produto 2 do Plano de 
Saneamento de São Sebastião – Descrição dos Sistemas Existentes e 
Projetados e Avaliação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico 
no Município de São Sebastião. São Paulo, 2011. 

ESTADO DE SÃO PAULO. Plano Estadual de Recursos Hídricos – 2004-2007. 
Relatório 2 Definição das Metas do PERH 2004/2007. Volume 2 - Anexos 
e Memória de cálculo. 

FARIA, H. H. Avaliação da efetividade do manejo de unidades de conservação: 
como proceder? In: Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação 1, 
1997,Curitiba. Anais...Curitiba: 1997. 

FARIA, Helder H. de. Eficácia de gestão de unidades de conservação 
gerenciadas pelo Instituto Florestal de São Paulo, Brasil. 2004. 385 p. Tese 
de Doutorado em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Presidente 
Prudente, 2004. disponível em: 

FELFILI, J.M., SILVA JUNIOR, M.C., REZENDE, A.V., MACHADO, J.W.B., 
NOGUEIRA, P.E. & WALTER, S.M.T. 1994. Projeto Biogeografia do Bioma 
Cerrado: vegetação e solos. Cadernos de Geociências 12:84-114. 

FERREIRA, Iara V. Uma Política nacional para as áreas protegidas brasileiras. 

FERREIRA, L.V.; Sá, R.L.;BUSCHBACHER, R.; BATMANIAN, G.BENSUSAN, 
N.R.; COSTA, K.L.1999. Áreas protegidas ou espaços ameaçados. Informe 
sobre o grau de implementação e vulnerabilidade das unidades de 
conservação brasileiras. Brasília, DF. WWF.  

FINEP. Estudos Regionais – Região Metropolitana da Baixa Santista. 
FINEP/NEPP/NEPO/IE. Unicamp, 2009. 

Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Disponível em: < http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ >. Acesso em: 25 Jul. 2019 

FONSECA, A. L. B. de AZEVEDO, L. M. P. Climatologia. In: BRASIL, 
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, SECRETARIA GERAL, PROJETO 
RADAMBRASIL. Folhas SC. 24/25 Aracaju/Recife. Rio de Janeiro: 
PROJETO 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 471 

 
 

FONSECA, G. A. B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y.L.R.; MITTERMEIER, R.A.; 
RYLANDS, A.B. & PATTON, J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do 
Brasil. Occasional Papers in Conservation Biology, 4: 1-38. 

FURTADO, C. – Formação Econômica do Brasil. São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1971. 

GARCIA, G. J. Sensoriamento remoto: princípios e interpretação de imagens. 
São Paulo: Nobel, 1982. 

GIBBS, P. & LEITÃO-FILHO, H.F. 1978. Floristic composition of an area of 
gallery forest near Moji-Guaçu, State of São Paulo, SE Brazil. Rev. brasil. 
Bot. 1:151-156. 

GLOSSÁRIO DE ECOLOGIA. WATANABE, S (org.) São Paulo, ACESP, 1987. 
GOES, M. H. de B. Áreas de riscos de desmoronamentos/deslizamentos: 
uma aplicação de geoprocessamento de dados. Geociências. São Paulo 
(no especial), 1990. 

GOERCK, J.M. 1997. Patterns of rarity in the birds of the Atlantic Forest of Brasil. 
Conservation Biology, 11: 112-118.  

GONÇALVES H. S. (org.) Organizações Não-Governamentais: solução ou 
problema? São Paulo, Estação Liberdade, 1996. 

GONÇALVES, L.M.C.; ORLANDI, R.P. Vegetação: as regiões fitoecológicas, sua 
natureza e seus recursos econômicos - estudo fitogeográfico. In: 

GUERRA, A. T. Dicionário geológico-geomorfológico. 8 ed. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1993. 

GUERRA. A. T.. Meio Ambiente: a abordagem de especialistas dos diversos 

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/index.php?ido=principal.index&idCon 
teudo=6301&idEstrutura=119 BRASIL, República Federativa do Brasil, 
Ministério do Meio Ambiente, MMA. 

IBGE. Censo Demográfico. 2010. 

IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros 2009.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Manual 
técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico, inventário das 
formações florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções 
botânicas, procedimentos para mapeamentos. Rio de janeiro: IBGE- 
Diretoria de Geociências, 2012. 271p. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 472 

 
 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT); Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) Carta De Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de 
Massa e Inundação. 1:25.000 (livro eletrônico): nota técnica explicativa 
/coordenação Omar Yazbek Bitar, 2014.  

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT); Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) Carta De Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de 
Massa e Inundação do município de São Sebastião. 1:25.000,  2017. 

INSTITUTO GEOLÓGICO (IG).  Ficha Técnica. Sistema de classificação 
Unidades Territoriais Básicas (UTB) do Estado de São Paulo e Mapas de 
Perigo de Escorregamento do Estado de São Paulo; 2) Mapa de Perigo de 
Inundação do Estado de São Paulo; 3) Mapa de Vulnerabilidade de Áreas 
Urbanas ou Edificadas de Uso Residencial/Comercial/Serviços à Eventos 
Geodinâmicos do Estado de São Paulo; 4) Mapa de Risco de 
Escorregamento das Áreas de Uso Residencial/Comercial/Serviços do 
Estado de São Paulo; e 5) Mapa de Risco de Inundação das Áreas de Uso 
Residencial/Comercial/Serviços do Estado de São Paulo. Denise Rossini 
Penteado, Cláudio José Ferreira, 2017. 

INSTITUTO GEOLÓGICO (IG); “Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no 
Brasil e Implicações na Legislação Ambiental / Celia Regina de Gouveia 
Souza, Silvio Takashi Hiruma, Alethéa Ernandes Martins Sallun, Rogério 
Rodrigues Ribeiro, José Maria Azevedo Sobrinho. – São Paulo, 2008. 

INSTITUTO GEOLÓGICO (IG); PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTÃO/ SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE; VEDOVELLO, R., 
OHNUMA, C.S. (coord). Carta de Risco a Movimentos de Massa e 
Inundação no Município de São Sebastião. 1996. 

INSTITUTO PÓLIS. Litoral Sustentável – desenvolvimento com inclusão social. 
Diagnóstico urbano socioambiental. Relatório regional. São Paulo: Instituto 

Pólis, 2013. 

IPHAN/PMSS. IPCC – Resumo investimentos do PAC-CH - São Sebastião – SP. 
2017. 

IUCN 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Versão 2019-2. 
Disponível em http://www.iucnredlist.org. Acessado em 20 Dez 2018. 

IVANAUSKAS, N.M.; RODRIGUES, R.; NAVE, G. 1997. Fitossociologia e 
seletividade de espécies numa floresta de brejo em Itatinga, SP. Revista 
Brasileira de Botânica 20:139-153.     

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Flora do Brasil 2020 em construção. 
Disponível em: < http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ >. Acesso em:  20 Ago. 
2018. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 473 

 
 

JORNAL IMPRENSA LIVRE. Coluna Opinião Livre. Frederico Bussinger de 
15.03 de 2008. 

KARANTH, K. U & NICHOLS, J. D. 1998. Estimation of tiger densities in India 
using photographic captures and recaptures. Ecology: 79: 2852-2862.  

KELLMAN, M. & TACKABERRY, R. 1993. Disturbance and tree species 
coexistence in tropical riparian forest fragments. Global Ecol. Biogeogr. Lett. 
3:1-9. 

KRONKA, F.J.N, et al. 1993. Inventário florestal do Estado de São Paulo. Instituto 
Florestal. São Paulo. 199p.  

LEI MUNICIPAL Nº 2257/2013. Dispõe sobre a criação da APA da Baleia-Sahy 
e dá outras providências 

LEI MUNICIPAL Nº. 2414/2016. Dá nova redação ao art. 2° da Lei nº 2.257, de 
23/08/2013 para alterar o perímetro da APA Baleia Sahy e dá outras 
providências 

LEÍNZ, V.; LEONARDOS, O. H. Glossário geológico. São Paulo: Nacional; 

LEITÃO-FILHO, H.F. 1982. Aspectos taxonômicos das florestas do estado de 
São Paulo. Silv. S. Paulo 16A:197-206. 

LEMOS DE SÁ, R. et al. Áreas Protegidas ou Espaços Ameaçados?: 0 grau de 
implementação.... WWF Brasil Série técnica vol. III. Brasília. 1999. 
disponível em: 
<paginas.terra.com.br/educacao/cepambiental/dow/VOL3_Areas%20Prot
egidas.p df> 

LIMA BORGES, P. A. & TOMÁS, W. M. 2004. Guia de Rastros e Outros Vestígios 
de Mamíferos do Pantanal. Corumbá/MS. Embrapa Pantanal. 139p.  

LIMA I. P.; SEKIAMA M. L. 2005. Ordem Perissodactyla. In: REIS, N. R. et al. 
(Ed.). Mamíferos da Fazenda Monte Alegre – Paraná. Londrina: Editora da 
Universidade Estadual de Londrina. p. 127-133.   

LIMA, Gumercindo Souza; RIBEIRO, Guido Assunção  and  GONCALVES, 
Wantuelfer. Avaliação da efetividade de manejo das unidades de 
conservação de proteção integral em Minas Gerais. Rev. Árvore [online]. 
2005, vol.29, n.4, pp.647-653. ISSN 1806-9088.  
https://doi.org/10.1590/S0100-67622005000400017.LITORAL 
SUSTENTÁVEL. Desenvolvimento com inclusão social. Resumo Executivo 
de São Sebastião. Dezembro de 2012. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 474 

 
 

MACIEL, N. C. 1990. Fauna da restinga: avanços nos conhecimentos. In: 
ACIESP (org.). 2º Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste 
Brasileira. Anais, v. 3. p. 249-257.  

Macrodiagnóstico da Zona Costeira do Brasil na Escala da União. Brasília  DF, 
1996. 

Manejo das Unidades de Conservação de Proteção Integral em Minas Gerais 
2005 . Revista Árvore vol. 29. n. 4 Sociedade de Investigações Florestais 
Viçosa, pp 647-653. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100- 
67622005000400017&script=sci_arttext> 

MANTOVANI, W. 1989. Conceituação e fatores condicionantes. In Anais do 
simpósio sobre Floresta de Restinga (L.M. Barbosa, coord.). Fundação 
Cargill, Campinas, p.11-19. 

Manuais Técnicos em Geociências manual técnico n° 1. 1992. Rio de Janeiro. 
Disponível em: http://www.ibge.gov.br 

MARTINS, S. E.; ROSSI, L.; SAMPAIO, P. S. P.; MAGENTA, M. A. G. 
Caracterização florística de comunidades vegetais de restinga em Bertioga, 
SP, Brasil. Acta Bot. Bras. [online]. 2008, vol.22, n.1, pp.249-274. 

MATEO RODRIGUEZ, J. M. Planejamento ambiental como campo de ação da 
geografia. In: 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEÓGRAFOS. VELHO 
MUNDO – NOVAS FRONTEIRAS: PERSPECTIVAS DA GEOGRAFIA 
BRASILEIRA, Anais... Curitiba, junho 1994, v.1. 

MCT. Convenção sobre Mudança do Clima: O Brasil e a Convenção Quadro das 
Nações Unidas, [S.l.], 2002. 

MEDEIROS, J.S. de. Banco de Dados Geográficos e Redes Neurais Artificiais: 
tecnologias de apoio à gestão do território. Tese de doutorado apresentada 
ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, 1999. 

MENDES, E V. As Redes de Atenção à Saúde. Belo Horizonte: ESP-MG; 2009. 
848p. 

MENEZES, A. F. CAVALCANTE, A. T. AUTO, P. C. C. A Reserva de Biosfera de 
Mata Atlântica no Estado de Alagoas. Caderno n° 29 . São  Paulo:Conselho 
Nacional da RBMA, 2004 56p. disponível em: 

MESQUITA,C.A.B. Efetividade de manejo de áreas protegidas. Quatro estudos 
de caso em reservas particulares de patrimônio natural, Brasil. IESB: 
NEAP, 2002. 10p. disponível em: 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 475 

 
 

MIGUEZ, J.D.G. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: a proposta e as 

MILANO, Miguel Serediuk; BERNARDES, Ângela Tesinari; FERREIRA, Lourdes 
M. Possibilidades alternativas para o manejo e o gerenciamento das 
unidades de conservação. Brasília: IBAMA/PNMA, 1993.  

MILARÉ, E. 1991. Legislação Ambiental do Brasil São Paulo, Edições APMP. 
636p. (Série Cadernos Informativos, 24). (Textos básicos sobre o Meio 
Ambiente no Brasil, de acordo com a nova ordem constitucional e com as 
inovações introduzidas pelo "Programa Nossa Natureza" e "Plano Brasil 
Novo". 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Caiçara – uma cultura que resiste. São Sebastião 
tem Alma, 2009.  

MONOSOWSKI, E. Políticas ambientais e desenvolvimento no Brasil. 
Planejamento e gerenciamento ambiental. Cadernos: FUNDAP, São Paulo, 
9[16]: 15-24, jun.,1989. 

MOREIRA, I.V.D. Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro, 
FEEMA, 1990. 

MYERS, N., R.A., MITTERMEIER, C. G. MITTERMEIER, FONSECA, G. A. B. & 
KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 
403: 853-859.   

NEGRAO M.F.F. & VALLADARES-PADUA C. 2006. Records of mammals of 
larger size in the Morro Grande Forest Reserve, São Paulo. Biota 
Neotropica, 6(2):13p.  

NUNES, A. G. Análise ambiental preliminar do potencial de reflorestamento por 
geoprocessamento: o caso da bacia hidrográfica do riacho Doce. Maceió, 
1998, 43f.. Monografia (Graduação Bacharel em Geografia) – Universidade 
Federal de Alagoas, 1998. 

ODUM, E. P. Ecologia, São Paulo, 3ª edição Livraria Pioneira, 1977. 

OLIVEIRA-FILHO, A.T. & RATTER, J.A. 1994. Database, woody flora of 106 
forest areas of eastern tropical South America. Occasional Monographs, 
Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh. 

OLIVEIRA-FILHO, A.T., RATTER, J.A. & SHEPHERD, G.J. 1990. Floristic 
composition and community structure of a Central Brazilian gallery forest. 
Flora 184:103-117.  

PARERA, A. 2002. Los Mamíferos de La Argentina y La Región Austral de 
Sudamérica. 1. Ed. Buenos Aires: El Ateneo, 454 p.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 476 

 
 

PDZ 2009. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos. 
Disponível em: <http://www.portodesaosebastiao.com.br/pt-br/pdz.asp>. 
Acesso em: 12 jun 2017. 

PENTEADO, M. M. Fundamentos de geomorfologia. 2 ed. Rio de Janeiro: 
IBGE,1978. 

PERES, C. A. 1996. Population status of white-lipped peccari Tayassu pecari 
and collared peccaries T. tajacu in hunted and unhunted Amazonian forests. 
Biological Conservation, 77: 115-123.  

PINHEIRO, A. C. F.B.: MONTEIRO, A. L.F.B.P.A. Ciências do Ambiente: 

PLANO DE MANEJO E GESTÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) 
DE SANTA RITA: 2ª.Edição – Atualização do Zoneamento Disponível em: 
http://www.ima.al.gov.br/unidades-de-conservacao/uso-sustentavel/apa-
de-santa-rita/. 

PMSS. Lei do Plano Diretor do Município de São Sebastião. REVISÃO IV – 23 
de agosto de 2011. Lei Orgânica Do Município De São Sebastião. Câmara 
Municipal de São Sebastião. 

Portal de Áreas Protegidas: Informe Nacional sobre Áreas Protegidas no Brasil 
v 5. 2007 Disponível em: 
<http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/index.php?ido=principal.index&id
Conteudo=6301&idEstrutura=119>BRASIL, República Federativa do 
Brasil, Ministério do Meio Ambiente, MMA. Portal de Áreas Protegidas: 
Informe Nacional sobre Áreas Protegidas no Brasil v 5. 2007  Disponível 
em: 

PUHAKKA, M.; KALLIOLA, R.; RAJASILTA, M.; AND SALO, J. (1992). River 
types, site Evolution and successional vegetation patterns in peruvian 
amazonia. Journal of Biogeography, 19(6):651–665.  

RABAHY, Wilson A. Planejamento do turismo: estudos econômicos e 
fundamentos econométricos. São Paulo, Edições Loyola, 1990. 

RADAMBRASIL, 1983 p. 812-837 (Série: LRN. V. 30). 

REBOUÇAS, A. C., BRAGA, B.; TUNDISI, E J.G. Águas Doces no Brasil - capital 
ecológico, usos e conservação. 2 ed. In: Águas Doces no Brasil – capital 
ecológico, usos e conservação.. Ed. Escrituras: Editora e Livraria da Vila., 
2002. 

REBOUÇAS, A.C., B. BRAGA, E J.G. TUNDISI, Organizadores. ―Águas Doces 
no Brasil - capital ecológico, usos e conservação‖. Ed. Escrituras Editora e 
Livraria da Vila. 2 ed., 2002. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 477 

 
 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA, Secretaria de Coordenação dos 
Assuntos de Meio Ambiente – SMA, Programa Nacional do Meio Ambiente  
PNMA, Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro – GERCO. 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. MMA/PNUD. Agenda 21 Brasileira. 

Recursos Renováveis. Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC: 
lei n. 9985 de 18 de julho de 2000. Brasília: MMA/Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas, 2000a. 

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. Brasília: 2000a. 

REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A. & LIMA, I. P. 2011. Mamíferos do 
Brasil. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 2ª 
edição. 439 p.  

RESENDE, M., CURI, N., REZENDE, S.B., CORRÊA, G.F. Pedologia: base para 
distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 1995. 

RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 3 ed, Rio de Janeiro, Guanabara – 

RIO DE JANEIRO. Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Rio de Janeiro, 
2010. 

ROCHA V. J.; MOTTA M. C.; CHEIDA C. C.; PERACCHI A. L. 2005. Ordem 
Carnívora In: REIS, N. R. et al. (Ed.). Mamíferos da Fazenda Monte Alegre 
– Paraná. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina. p. 91-
126.   

RODRIGUES, M. Introdução ao geoprocessamento. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO. São Paulo. Anais... São 
Paulo: USP - Escola Politécnica, 1990. 

ROSS, J. L. S. Geomorfologia aplicada aos EIA´s/RIMA´s. In: GUERRA, A. T. e 
CUNHA, S. B. da (Org.). Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1996. 

RUSCHMANN, D. Turismo e meio ambiente natural. Boletim: Técnico do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, Rio de Janeiro, (16) 2: 123-134, 
maio e agosto, 1990. 

RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Turismo e Planejamento Sustentável: a 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 478 

 
 

RYLANDS, A.B; BRANDON, K. Unidades de Conservação brasileiras, 2005. 
Megadiversidade, v. 1, n° 1, Julho 2005 p. 27 – 35, disponível em: 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento e Direitos Humanos. PRODEMA. Maceió-AL, 
2000. 

SALIS, S.M., TAMASHIRO, J.Y. & JOLY, C.A. 1994. Florística e fitossociologia 
do estrato arbóreo de um remanescente de Floresta de Restinga do rio 
Jacaré-Pepira, Brotas, SP. Revta brasil. Bot. 17: 93-103. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto n° 56031 de 20/07/2010. Declara as Espécies da 
Fauna Silvestre Ameaçadas, as “Quase Ameaçada (IUCN)”, as 
Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas de Sobrexplotação e com dados 
insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências 
correlatas. Diário Oficial, Poder Executivo, São Paulo, 120 (136), 
21/07/2010. Seção I. p 3-8.  

SÃO PAULO, 2009. Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: 
Vertebrados. BRESSAN P. M.; KIERULFF M. C. M.; SUGIEDA A. M. São 
Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo: Secretaria do Meio 
Ambiente.  

SÃO PAULO. Descrição dos Sistemas Existentes e Projetados e Avaliação da 
Prestação dos Serviços de Saneamento Básico no Estado de São Paulo. 
2017. 

SÃO PAULO. Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991. Estabelece a Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 

SÃO PAULO. Lei nº 9034, de 27 de dezembro de 1994. Cria o Plano Estadual 
de Recursos Hídricos para o biênio 1994/95. 

SÃO PAULO. Plano Estadual de Habitação de São Paulo, 2011. 

SÃO PAULO. Secretaria Estadual dos Transportes Infraestrutura, Transportes 
no Brasil - O Programa de Parcerias Público - Privadas e Concessões no 
Estado de São Paulo, maio de 2011. 

SÃO PAULO. Termo de Referência para a estruturação de Redes Regionais de 
Atenção à Saúde no Estado de São Paulo – Documento conjunto SES-SP 
e COSEMSSP; setembro de 2011. 

São Precariamente Geridas no Brasil? In: Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação, 4. 2004 Curitiba. Anais Curitiba Fundação O Boticário de 
Proteção à Natureza: Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, 2004. 
vol.1. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 479 

 
 

SÃO SEBASTIÃO. Diagnóstico da Situação e Cenário Tendencial – Produto 3 
do Plano Diretor do Município de São Sebastião. São Sebastião: Política e 
Planejamento Ambiental Ltda., 2010, p.155. 

SÃO SEBASTIÃO. Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo Imobiliária. BR 
Litoral. Disponível em: <www.brlitoral.com.br>. Acesso em 04 abr. 2018. 

SÃO SEBASTIÃO. Lei n° 2257, de 23 de agosto de 2013. Dispõe sobre a criação 
da APA da Baleia-Sahy e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/>. Acesso em: 03 abr. 2018. 

SÃO SEBASTIÃO. Plano Local de Habitação de Interesse Social de São 
Sebastião, 2011. 

SÃO SEBASTIÃO. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Plano Integrado 
Porto. 2011. 

SÃO SEBASTIÃO. Secretaria de Estado de Saneamento e Energia, Consórcio 
PLANSAN 123, 2011, 187 p. 

SCHIAVINI, I. Estrutura das comunidades arboreas de mata de galeria da 
Estacao Ecologica do Panga (Uberlandia, M.G.). Campinas: UNICAMP, 
1992. 139p. 

SCOSS, L. M.; Marco, P.; Silva, E; Martins, S. V. 2004. Uso de parcelas de areia 
para o monitoramento de impacto de estradas sobre a riqueza de espécies 
de mamíferos. Revista Árvore 28 (1): p. 121-127.   

SEADE. Painel de Indicadores de Monitoramento e Avaliação em Saúde (Painel 
Saúde). Disponível em: <http://www.seade.gov.br/projetos/psaude/index>. 
Acesso em 10 mai 2018. 

SEBRAE. A Indústria do Petróleo. Disponível em: <www. 
biblioteca.sebrae.com.br/bds/ BDS.nsf/760602B214 
695CA832573BE004E6135/$File/Ind%C3%BAstria_ do_Petr%C 
3%B3leo.pdf.>. Acesso em 15 jun 2018. 

SICK, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro. Ed Nova Fronteira. 912p.  

SIGRIST, T. 2007. Guia de Campo – Aves do Brasil Oriental. São Paulo. Ed. Avis 
Brasilis. 448p.  

SILVA, M. O programa brasileiro de unidades de conservação. Megadiversidade, 
Belo Horizonte, v. 1, p 22-26, 2005 disponível 
em:<http://www.conservation.org.br/publicacoes/files/05_Silva.pdf> 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 480 

 
 

SILVA, P.P.L. et al. Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais. Rio de Janeiro, 
Thex, 1999. 

SILVA, S.B., ASSIS, J.S. Vegetação: as regiões fitoecológicas, sua natureza e 
seus recursos econômicos - estudo fitogeográfico. In:  
BRASIL/MME/RADAMBRASIL.Folha SD. 23 Brasília. Rio de Janeiro: 
DIPUB/RADAMBRASIL, 1982. p. 461-494 (Série: LRN. V. 29). 

SILVA, S.F. (org). Redes de atenção à saúde no SUS: o pacto pela saúde e 
redes regionalizadas de ações e serviços de saúde. Campinas, SP: 
IDISA:CONASEMS, 2008. 

SILVEIRA, G.; REIS, N.R.; ROCHA, V.J. 2005. Ordem Primates. In: REIS, N. R. 
et al. (Ed.). Mamíferos da Fazenda Monte Alegre – Paraná. Londrina: 
Editora da Universidade Estadual de Londrina. p. 67-71.   

SISPACTO. Aplicativo do Pacto pela Saúde. Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Disponível em:  
<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>. Acesso 
em 14 mai 2018. 

SOS MATA ATLÂNTICA & INPE. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica. Período 2000-2005. São Paulo. 2008. Disponível em: 
<http://mapas.sosma.org.br> 

SOS MATA ATLÂNTICA; INPE & ISA 1998. Atlas da Evolução dos 
Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do Domínio da 
Mata Atlântica no Período 1990-1995. Fundação SOS Mata Atlântica, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto Socioambiental. São 
Paulo. 

SOUZA, C. R. DE G. Mapeamento de compartimentos fisiográficos de planície 
costeira e baixa encosta e da vegetação associada no Litoral Norte de São 
Paulo. VI Simpósio Nacional de Geomorfologia, Goiânia (GO). Anais, CD-
ROM. 2006. 

SOUZA, C.R. DE G. Associação entre as unidades geológicas quaternárias de 
planície costeira e baixa-média encosta e a vegetação nativa em São 
Paulo. In: ABEQUA, Congresso da Associação Brasileira de Estudos do 
Quaternário, XI, Belém. Anais, CD-ROM. 2007. 

SOUZA, C.R. de G.; BENDAZOLI, A.; SUGIYAMA, M.; LOPES, E.A. & 
KIRIZAWA, M. A relação entre o meio físico e a biota no estudo da 
"restinga" do Estado de São Paulo. In: VI Congresso da Associação 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 481 

 
 

Brasileira de Estudos do Quaternário (ABEQUA), Curitiba (PR), ABEQUA. 
Resumos Expandidos, p. 367-372. 1997. 

SOUZA, C.R. DE G; LUNA, G. C. Unidades Quaternárias e Vegetação Nativa de 
Planície Costeria e Baixa Encosta da Serra do Mar no Litoral Norte de São 
Paulo. In: Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 29 (1/2), 1-18, 2008. 

SPECIESLINK. 2018. Disponível em: <http://splink.cria.org.br/>. Acesso em 29 
ago 2018. 

SPINA, A.P. 1997. Composição florística de uma floresta higrófila na região de 
Campinas, e algumas considerações sobre os sistemas sexuais, fenologia 
de floração e frutificação e síndromes de dispersão das espécies da 
comunidade. Tese de mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas.    

SUS. Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011 – 13 volumes; Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Disponível em: <www. 
conass.org.br>. Acesso em 15 mar. 2018. 

SUS. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). 2017. 

SUS. Sistema de Planejamento do SUS - uma construção coletiva; Ministério da 
Saúde, Secretaria Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. 
– 3a.ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 100 p. 

TEIXEIRA, L. DE A.; MORETTI, E.; CHRISTOFOLETTI, A. Introdução aos 
Sistemas de Informação Geográfica. Rio Claro: Edição do autor, 1992. 79p. 

TORRES, R.B, MATTHES, L.A.F. & RODRIGUES, R.R. 1994.Florística e 
estrutura do componente arbóreo de mata de brejo em Campinas, SP. 
Revista Brasileira de Botânica 17:189-194. 

TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro, IBGE, 1977. 

TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. 2 ed. Rio Claro: Helmut 
Troppmair, 1987. 

TROPPMAIR, H.; MACHADO, M. L. A. Variação da estrutura da mata galeria na 
bacia do Rio Corumbataí (SP) em relação a água do solo, do tipo de 
margem e do traçado do rio. São Paulo: USP-Instituto de Geografia, 1974. 
28p. (USP. Instituto de Geografia. Biogeografia, 8). 

URBANI, B.; BOSQUE, C. 2007. Feeding ecology and postural behaviour of the 
threetoed sloth (Bradupus variegatus flaccidus) in northern Venezuela. 
Mammalian Biology. Jena: v. 72, n. 6, p. 321-329.  



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 482 

 
 

VELOSO, H. P. et al. Vegetação: as regiões fitoecológicas, sua natureza e seus 
recursos econômicos – estudos fitogeográficos. In: BRASIL, MINISTÉRIO 
DAS MINAS E ENERGIA, SECRETARIA GERAL, PROJETO 
RADAMBRASIL; 

VICTOR, M.A.M. 1975. A devastação florestal. São Paulo, Sociedade Brasileira 
de Silvicultura. 

WALLACE, R. B.; GOMEZ, H.; AYALA, G. & ESPINOZA, F. 2003. Camera 
trapping for jaguar (Panthera onca) in the Tuichi Valley, Bolivia. 
Mastozoologia Neotropical, 10(1): 133-139.  

WHITMORE, T.C. A review of some aspects of tropical rain forest seedling 
ecology with suggestions for further inquiry. In: Swaine, M.D. (Ed.) The 
ecology of tropical forest tree seedlings. Paris: UNESCO and Parthenon 
Publishing Group, 1996. cap.1, p.3-39. 

WHITMORE, T.C. Canopy gaps and the two major groups of forest trees. Ecology 
v.70, n.3, p.536-538, 1989. 

WILLIS, E. O. & ONIKI, Y. 2003. Aves do Estado de São Paulo. Rio Claro, SP. 
Editora Divisa. 398 p. 

WINGE,M. et. al. Universidade de Brasília. Instituto de Geociências. Glossário 
Geológico Ilustrado. 2001Disponível em: 
<http://www.unb.br/ig/glossario/index.html> 

XAVIER DA SILVA, J. et al. Índice de geodiversidade: aplicação de SGI em 
estudos de biodiversidade. In: GRAY, I. (Org.) Conservação da 
Biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e revisão 
de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Petrópolis: Vozes, 
2001,  

XAVIER DA SILVA, J.; CARVALHO FILHO, L. M. Sistema de Informação 
Geográfica: uma proposta metodológica. In: IV CONFERÊNCIA LATINO 
AMERICANA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - 2º 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO, Anais... São 
Paulo, 1993. 

XAVIER DA SILVA, J.; SOUZA, M. J. L. Análise ambiental. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988. 

XAVIER-DA-SILVA. Geoprocessamento para análise ambiental. IN: 
LAGEOPCEGEOP.Rio Janeiro: 1999b (multimídia). 

XAVIER-DA-SILVA. J.; SOUZA, M.J.L.. Análise ambiental. Rio de Janeiro: Ed. 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 483 

 
 

XAVIER-DA-SILVA. SGIs: uma proposta metodológica. IN: LAGEOP-
CEGEOP.Rio Janeiro: 1999a (multimídia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

PLANO DE MANEJO APA BALEIA SAHY 484 

 
 

 
 
 
8. GLOSSÁRIO 

 
Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei no 
4.771/65). 
 
Área de Proteção Ambiental: categoria de Unidade de Conservação que 
pertence ao grupo de uso sustentável e consiste de uma área em geral extensa, 
com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 
 
Associação Civil: Forma jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, 
constituída pela sociedade de pessoas físicas e ou jurídicas, com determinada 
finalidade, devidamente legalizada. A legalização é dada pelo Estatuto, aprovado 
pelos sócios, que fixa as regras a serem cumpridas pelos associados, 
devidamente registrado em cartório. A associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, é uma das figuras jurídicas mais utilizadas para organização de 
entidades ambientalistas, clubes, associação de moradores, associação de 
defesa de direitos humanos, e outras entidades semelhantes. A Associação Civil 
sem fins lucrativos pode ser qualificada como OSCIP - Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público, sendo necessário atender ao disposto na 
Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1999, e Decreto Federal nº. 3.100, de 
30 de junho de 1999. Outra forma é a OS - Organização Social necessitando-se 
atender ao disposto na Lei Federal 9.637, o que permite credenciar-se à 
celebração de parcerias com entidades públicas, como as de outorga dos direitos 
de uso das águas, para exercer funções de agência de bacia ou outras 
finalidades. A parceria entre entes públicos e OSCIP e OS se dá por meio de 
assinatura de Termo de Parceria ou Contrato de Gestão, respectivamente, onde 
estariam definidos os vínculos entre as partes.  
Bacia Hidrogeológica: É uma tentativa de caracterizar os aquíferos, ou seja, a 

água subterrânea, com os mesmos critérios da Bacia Hidrográfica. As Bacias 
Hidrogeológicas, também denominadas de aquíferos subterrâneos não 
possuem, necessariamente, as mesmas linhas de fronteira da Bacia Hidrográfica 
de superfície. 
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Bacia Hidrográfica: Área de terra drenada por um rio principal e seus afluentes. 

As bacias podem ser classificadas em micro bacias, sub-bacias e bacias 
propriamente ditas, conforme o seu tamanho e importância. A reunião de duas 
bacias próximas, com características socioeconômicas ou outras que as 
aproximam, para melhor planejar a sua gestão, é denominada Unidade 
Hidrográfica. As bacias, para efeito de gestão de recursos hídricos, começam a 
ser classificadas em 1ª, 2ª e 3ª ordens. 
 
Bens Públicos: Constituem mares, praias, rios, lagos, estradas, ruas, praças, 

enfim, todos os locais abertos à utilização pública, que adquirem condição de 
uso coletivo e são legalmente declarados como tal. As águas interiores, rios e 
lagos, são, no Brasil, bens de domínio público e, portanto, sujeitos a um 
disciplinamento legal. 
 
Biodiversidade: sinônimo de diversidade biológica significa a variabilidade dos 

organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, espécies 
terrestres, marinhas e de outros ecossistemas aquáticos, bem como os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (Lei 9989/00) A 
biodiversidade inclui, também, a variedade de indivíduos, comunidades, 
populações, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região. 
(Resolução CONAMA 12/94) A biodiversidade do planeta ainda é quase 
totalmente desconhecida, estimando-se que apenas 1 a 5% de seu total tenha 
sido descrito pela ciência e muito menos seja utilizado pelo homem. 
 
Cartografia básica: Documento cartográfico contendo as informações 
relevantes à elaboração do Plano de Manejo, tais como rede hidrográfica, 
sistema viário, limites de municípios, povoados e outros registros, de acordo com 
as diretrizes do IBAMA.  
 
Comitê de Bacias: Comissão, assembleia ou parlamento das águas em uma 

Bacia ou Unidade Hidrográfica, com funções deliberativas e consultivas, dentro 
da nova política das águas. Os comitês são formados por representantes do 
poder público federal, estadual e municipal, dos usuários e da sociedade civil. O 
Comitê aprova o Plano de Recursos Hídricos e Sistema de Gestão da Bacia, que 
é um documento que descreve e justifica as prioridades de obras e ações, define 
as disponibilidades hídricas e os investimentos necessários para 
aproveitamento, proteção e conservação dos recursos hídricos, assim como a 
fonte de recursos. O Comitê aprova a forma e os valores da cobrança pelo uso 
das águas, principal suporte financeiro do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 
 
Conectividade ambiental: O conceito envolve a ligação habitats, espécies, 
comunidades e processos ecológicos em múltiplas escalas espaciais e 
temporais. Devido à ocorrência de processos ecológicos e elementos da 
biodiversidade biológica a uma variedade de escalas, uma estratégia para 
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conservar estes processos, incluindo esses “serviços ambientais”, e elementos 
deve envolver a conectividade ecológica. 
 
Conselho Gestor: Colegiado, comissão ou assembleia, com atribuições dadas 
por diplomas legais, para atuação no âmbito de Unidades de Conservação.  
 
Conservação da Natureza: Corresponde ao manejo do uso humano da 

natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 
sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 
gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. O 
manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural; para que possa produzir o maior benefício, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência 
dos seres vivos em geral (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000). 
 
Conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a 
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios 
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde 
tenham desenvolvido suas propriedades características (Lei n. 9.985, de 18 de 
julho de 2000). 
 
Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, 
ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes 
e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização 
de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam 
para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 
individuais (Lei no 9.985/00). 
Decreto: Ato administrativo de competência exclusiva dos chefes dos 
executivos, federal, estaduais, ou municipais, destinado a detalhar uma lei e 
prover situações gerais ou individuais abstratamente previstas de modo 
expresso, explícito ou implícito na legislação. O decreto é o ato legal que aborda 
ou expressa a regulamentação de uma lei. 
 
Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características 
do meio ambiente (Lei no 6.938, de 31 de junho de 1978). 
 
Degradação do solo: a FAO (1977) definiu a degradação do solo como 

resultado de um ou mais processos os quais minimizam a capacidade produtiva 
do solo (atual e/ou potencial) em produzir bens ou serviços. Segundo PARROTA 
(1992), as terras degradadas são tipicamente caracterizadas por solos 
empobrecidos e erodidos, instabilidade hidrológica, produtividade primária 
reduzida e diversidade biológica diminuída (KOBIYAMA, 1993). 
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Deliberação: Ato administrativo normativo ou decisório emanado de órgão 
colegiado. Como exemplo tem-se as deliberações de um Comitê de Bacia e que 
são publicadas e dadas ao conhecimento público. 
 
Descentralização: Ato ou efeito decorrente da separação ou afastamento do 
centro, utilizado para designar a transferência de funções e responsabilidades 
do poder público federal para os estados e deste para os municípios ou para as 
bacias ou unidades hidrográficas. A descentralização pode significar, na prática, 
regionalização, que corresponde à constituição de filiais de órgãos e entidades, 
mas com subordinação e ausência de autonomia destas em relação ao poder 
central. 
 
Diversidade biológica: Corresponde à variedade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies; entre espécies e de 
ecossistemas. 
 
Domínio das águas: Poder legal dado aos órgãos e instituições federais e 
estaduais, para legislar sobre as águas. A Constituição e a legislação brasileira 
definem que os cursos de água e os lagos são de domínio ou da União ou dos 
Estados e Distrito Federal. Não existe água ou curso de água de domínio 
municipal. 
 
Dunas: montes de areia móveis, depositados pela ação do vento dominante. A 
movimentação dos grãos de quartzo é constante, devido à ação do vento. 
Quanto à posição geográfica, podem ser continentais ou marítimas. A formação 
de dunas só é possível onde há um grande estoque de areia disponível. 
(GUERRA, 1989) 
 
Ecodinâmica: caracteriza-se por certa dinâmica do ambiente que tem 
repercussões mais ou menos imperativas sobre as biocenoses. Enfoca as 
relações mútuas entre os diversos componentes da dinâmica e dos fluxos de 
energia/matéria no meio ambiente (TRICART, 1977). 
 
Ecologia da paisagem: ramo da ecologia que classifica a estrutura (caracteriza) 

e estuda processos e padrões ecológicos que ocorrem em escala de paisagem. 
A Ecologia da Paisagem se preocupa em analisar as interações entre elementos 
naturais e antrópicos existentes em uma paisagem ou um conjunto de paisagens 
(região) e definir formas de manejo ambiental mais adequadas para manter a 
integridade e equilíbrio ecológico da área sob estudo, tanto do ponto de vista de 
conservação de recursos naturais (água, solos e biodiversidade), bem como o 
uso ambiental e economicamente sustentado dos mesmos. A totalidade ou 
padrão de relações entre organismo e seus ambientes (ODUM, 1971). 
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Ecorregião ou georregião: representa um conjunto de comunidades naturais, 

geograficamente distintas, que compartilham a maioria das espécies, possuem 
dinâmica, processos ecológicos e condições ambientais similares e cujas 
interações ecológicas são críticas para a sua sobrevivência em longo prazo 
(DINERSTEIN et. al. 1995). 
Ecossistema: conjunto constituído por um grupo de seres vivos de diversas 
espécies e por seu meio ambiente natural estruturado por interações entre seres 
vivos que exercem uma troca de energia uns sobre os outros e que interagem 
com seu meio” (TRICART, 1977). O ecossistema é a unidade funcional básica 
da ecologia, porque inclui, ao mesmo tempo, os seres vivos e o meio onde vivem, 
com todas as interações recíprocas entre o meio o os organismos” (DAJOZ, 
1973, Apud MOREIRA,1992). 
 
Educação Ambiental: Processo de formação e informação, orientado para o 
desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais, e de 
atividades que levem à participação das comunidades na preservação do 
equilíbrio ambiental; ou processo de formação e informação orientado para o 
desenvolvimento de consciência crítica sobre a problemática ambiental e formas 
de solução, dirigida às crianças, jovens e adultos. A Educação Ambiental pode 
ser direcionada para setores como água, ar, solo, saneamento básico, saúde 
pública, unidade de conservação, gerenciamento de bacias, dentre outros. 
 
Endemismo: grau em que uma área geográfica determinada contém espécies 

que não são encontradas naturalmente em nenhum outro lugar. Uma área com 
alto endemismo possui muitas espécies endêmicas (únicas, que não ocorrem 
em outras áreas). 
 
Enquadramento dos cursos de água em classes de uso: Procedimento que 
permite classificar as águas de acordo com a qualidade compatível com os usos 
mais exigentes a que foram destinadas e reduzir os custos de combate à 
poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. O 
enquadramento é um dos importantes instrumentos de gestão de bacias, 
principalmente pelo seu caráter preventivo e de planejamento dos usos possíveis 
para um dado trecho de um rio ou uma bacia hidrográfica. 
 
Entidade Civil ou da Sociedade Civil: Denominação abrangente para nomear 
associações ou grupos organizados da sociedade, legalmente ou informalmente 
constituídos. Podem ser os sindicatos, clubes de serviço, associações técnicas, 
associações profissionais, associações e organizações ambientalistas, 
associações de bairros, organizações não-governamentais em geral e outras 
assemelhadas. 
 
Equilíbrio ecológico: estado de equilíbrio entre os diversos fatores que formam 

um ecossistema ou um habitat, suas cadeias tróficas, vegetação, clima, 
microrganismos, solo, ar, água, que pode ser desestabilizado pela ação humana, 
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seja por poluição ambiental, por eliminação ou introdução de espécies animais 
e vegetais (GIOVANNETTI e LACERDA, 1996). 
 
Estabilidade: Capacidade de um ecossistema resistir ou responder às 
contingências abióticas sem alterar substancialmente sua estrutura comunitária 
ou seus balanços de material ou energia (ACIESP, 1980, apud MOREIRA, 1992). 
 
Extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo 
sustentável, de recursos naturais renováveis (Lei no 9.985/00). 
 
Fragmentação de áreas naturais: processo que envolve a redução de habitat 

original e isolamento de manchas de áreas naturais remanescentes por meio de 
atividades e estruturas antrópicas. A fragmentação de áreas naturais tem sido 
considerada uma das principais causas da perda da biodiversidade cuja 
consequência resulta em perda da integridade ecológica e sustentabilidade 
ambiental e de potencial biotecnológico. 
 
Funções dos ecossistemas e serviços ambientais: Entre as “funções dos 
ecossistemas”, proporcionados pelas características estruturais do mesmo, 
estão a produção de matéria e energia (fotossíntese), a reciclagem de matéria 
(ciclos biogeoquímicos) e a manutenção do equilíbrio de gases na atmosfera. 
Segundo DEGROOT, as funções ambientais podem ser classificadas em 4 
categorias subdivididas em 37 diferentes funções. Estas podem ser definidas 
como “bens e serviços ambientais” que são oferecidas pelos ecossistemas 
naturais e seminaturais íntegros, e satisfazem necessidades humanas diretas e 
indiretas. Os fatores ecológicos, econômicos e socioeconômicos devem ser 
considerados em conjunto na avaliação da importância das funções ambientais 
para o desenvolvimento sustentado. Entre as funções ambientais importantes 
que devem ser mantidas e consideradas para avaliação de sustentabilidade 
ambiental estão:  
 
Funções de regulação: refletem a capacidade que os ecossistemas têm de 
regular os processos ecológicos essenciais, contribuindo para a saúde do 
ambiente e sustentabilidade ambiental e econômica de uma região. Entre estas 
estão as funções de:  
1. Regulação contra influências cósmicas negativas, do tipo radiações 
eletromagnéticas e partículas sólidas;  
2. regulação do balanço local e global de energia;  
3. regulação da composição química da atmosfera;  
4. regulação da composição química dos oceanos;  
5. regulação do clima local e regional (incluindo o ciclo hidrológico); 
6. regulação do escoamento superficial e de inundação;  
7. recarregamento de aquíferos e conservação de nascentes;  
8. prevenção de erosão;  
9. formação do solo e manutenção da fertilidade; 
10. produção da biomassa;  
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11. estoque e ciclagem de matéria orgânica;  
12. estoque e ciclagem de nutrientes orgânicos;  
13. estoque e ciclagem de efluentes industriais e domésticos; 
14. Regulação do controle das populações;  
15. manutenção da migração e de habitats reprodutivos;  
16. manutenção da biodiversidade e seu potencial biotecnológico.  
 
Funções de suporte: capacidade de prover espaço e substrato adequado para 
atividades humanas, como:  
17. habitação;  
18. cultivos (agricultura, pecuária, aquicultura; etc);  
19. conversão de energia;  
20. recreação e turismo;  
21. proteção da natureza.  
 
Funções de produção: capacidade de prover recursos que variam desde 
alimento e matéria bruta para uso industrial até diferentes fontes de energia e 
recursos genéticos. As funções de produção se limitam à oferta de recursos que 
já estão naturalmente disponíveis; basta aplicar tempo e energia para sua 
exploração. Entre estas estão:  
22. oferta de oxigênio;  
23. oferta de água para uso nos mais diversos fins;  
24. oferta de alimentos (frutas silvestres, pesca);  
25. recursos genéticos;  
26. recursos medicinais;  
27. matéria bruta para vestimenta e construção de casas rústicas;  
28. matéria bruta para construções e uso industrial;  
29. recursos bioquímicos (usos diferentes de medicinais e energéticos); 
30. oferta de energia;  
31. fertilizantes e alimento para animais;  
32. Recursos ornamentais.  
 
Funções de informação: capacidade de contribuir para a manutenção da saúde 

mental, provendo oportunidades para:  
33. apreciação de beleza cênica (características estéticas);  
34. enriquecimento espiritual;  
35. obtenção de informações históricas;  
36. desenvolvimento de características culturais e inspiração artística;  
37. obtenção de informações científicas e culturais. 
 
Geossistema: organização espacial com estrutura e funcionamento, oriunda de 

processos do meio ambiente físico. É constituída por objetos visíveis na 
paisagem (topografia, vegetação e solos), ocupam áreas e territórios e podem 
ser identificados em documentos de interpretação. (CHRISTOFOLETTI, 1990). 
É um sistema singular e complexo, onde interagem elementos humanos, físicos, 
químicos e biológicos e onde os elementos socioeconômicos (não constituem 
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um sistema antagônico e oponente, mas sim incluídos no funcionamento do 
próprio sistema). (MONTEIRO, 1978, Apud ORELLANA, 1985). 
 
Gerco - Gerenciamento Costeiro: instituído pelo Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro, pela lei n° 7.661/87, com supervisão e coordenação 
atribuídas aos órgãos ambientais federais. O plano prevê como instrumento de 
ação a Criação do Sistema Nacional de Informações do Gerenciamento Costeiro 
(SIGERCO), O Zoneamento Ecológico e Econômico da Zona Costeira e Plano 
de Gestão e Monitoramento. 
 
Gestão Ambiental: Administração do meio ambiente, de uma forma geral, 

sendo um termo amplo que, na sua essência, envolve meio ambiente como um 
todo e as mais diversas áreas, como saneamento, saúde pública, qualidade e 
quantidade das águas, organização institucional, uso e ocupação do solo, dentre 
outros. É comum utilização de termos mais restritos, como Gestão dos Resíduos 
Sólidos, para a política do lixo, e Gerenciamento Costeiro, para as águas 
costeiras, doces, salgadas e salobras, e Gestão das Águas ou Gestão de Bacias 
Hidrográficas, no caso da política das águas interiores, ou água doce. O termo 
também descreve os procedimentos administrativos, técnicos e financeiros em 
uma empresa privada, órgão ou entidade pública para o controle preventivo ou 
corretivo dos impactos ambientais sob sua responsabilidade. 
 
Gestão das Águas, Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de Bacias 
Hidrográficas: 
Em sua essência significa a administração das águas, ou a política de 
administração das águas. Conjunto de atividades e estratégias visando à 
administração das águas interiores, por não abranger os oceanos, e que envolve 
negociações entre instituições, o estabelecimento de políticas e de instrumentos 
de gestão e a criação de entidades ou definição de novas funções para 
organismos ou entidades já existentes, para implementação prática dos 
encargos decorrentes do estabelecimento da gestão. A água passa a ser recurso 
hídrico quando adquire valor econômico ou quando os diversos usos são 
conflitantes. Gestão de Bacias é termo utilizado para designar que o espaço de 
atuação é uma bacia ou unidade hidrográfica. Na prática, as três denominações 
são sinônimas. 
 
Gestão de Resíduos Sólidos: Administração dos diversos tipos de resíduos 

sólidos, como lixo, como o industrial, urbano e agrícola, envolvendo desde os 
aspectos da geração e produção do lixo, transporte, tratamento, valorização pela 
reciclagem e recuperação de energia. Trata da disposição final, legislação, 
educação ambiental, sensibilização da sociedade e organização institucional. Às 
vezes são utilizados termos mais específicos, como Gestão de Resíduos de 
Saúde, ou Gestão de Resíduos Domiciliares, que estão inclusos no termo 
Resíduos Urbanos. 
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Integridade ecológica: um sistema ambiental possui integridade ecológica 

quando sua estrutura e seu funcionamento ecológico não foram alterados 
significativamente e a sua qualidade ambiental se mantém ao longo do tempo. 
Depende de características ecológicas que compõem a integridade de um 
ecossistema complexo, e, neste sentido, dependem da escolha de indicadores 
de integridade a serem medidos para sua avaliação: indicadores físicos, 
biológicos e funcionais. 
 
Lançamento de Efluentes: O lançamento de efluentes é ação pela qual uma 

empresa ou atividade depositam na natureza os seus dejetos líquidos, 
decorrentes principalmente de processos utilizados em sua planta ou usina 
industrial. Os dejetos líquidos devem passar por tratamento, que permitam 
reduzir, ao máximo, ou de acordo com o descrito na legislação, os materiais 
prejudiciais ao meio ambiente. O lançamento de efluentes industriais, e do 
esgoto urbano é para ser feito em rios capacitados a diluir e absorver os dejetos 
e depende de licença do poder público, no caso, a entidade ambiental, que pode 
ser municipal, estadual ou federal. A classe de água de um rio é um dos 
principais parâmetros a utilizar para autorizar o lançamento de efluentes e 
esgotos. Pela legislação em vigor, a cobrança pelo uso das águas levará em 
consideração a quantidade e qualidade dos efluentes e esgoto lançados, e as 
condições do corpo de água receptor. 
 
Lançamento de Esgotos: O lançamento de esgotos é a ação pela qual a 

prefeitura municipal ou a empresa responsável pelo esgoto urbano, e que 
contém esgoto doméstico e pode conter esgoto e efluentes industriais, lança os 
resíduos líquidos urbanos de uma cidade na natureza. O esgoto pode estar 
previamente tratado ou ser lançado in natura, ou seja, sem tratamento. 
Normalmente, os rios são os receptores de esgotos. 
 
Licenciamento Ambiental: Conjunto de normas e procedimentos necessários 
a serem cumpridos por empreendedor de atividade sujeita, por lei, às normas e 
legislação ambiental. O Licenciamento Ambiental é exigido para 
empreendimentos industriais, comerciais, para conjuntos habitacionais, plantas 
de tratamento de esgotos e de efluentes industriais, barragens, usinas 
hidroelétricas e termoelétricas e todas outras que sejam consideradas atividades 
potencialmente causadoras de impactos no meio ambiente. O empreendedor 
precisa cumprir todas as etapas do licenciamento, desde a fase de elaboração 
do projeto, até a instalação, operação e desativação, e, conforme o porte do 
projeto, além de antecipadamente elaborar o EIA – Estudo de Impacto Ambiental 
e RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. As licenças são as três em seguida 
descritas. 
 
Licença prévia ou de Funcionamento: Documento emitido pela entidade 

ambiental responsável, que autoriza o início das atividades de determinado 
empreendimento, sujeito ao Licenciamento Ambiental.  
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Licença de Instalação: Documento emitido pela entidade ambiental 

responsável, que autoriza a instalação de determinado empreendimento, sujeito 
ao Licenciamento Ambiental. 
Licença de Operação: Documento emitido pela entidade ambiental 
responsável, que autoriza a operação de determinado empreendimento, sujeito 
ao Licenciamento Ambiental. O Licenciamento Ambiental, pode ser entendido 
ainda, como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 
(Resolução CONAMA 237/97). A Licença ambiental é um ato administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental. Estas medidas deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental (Resolução CONAMA 237/97). 
 
Manejo Ecológico: Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a 

conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. 
 
Mangues: terreno baixo, junto à costa, sujeito às inundações das marés, 
constituídos de vasas (lamas) de depósitos recentes. (GUERRA, 1989). 
 
Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas (Lei 6.938/78). 
 
Organização-Não-Governamental - ONGs: Entidade legalmente constituída 

como associação civil ou outra personalidade jurídica, fundação, por exemplo, 
com ou sem fins econômicos e com finalidades definidas em seu estatuto. Como 
o próprio nome diz, não conta com a participação oficial do poder público em sua 
estrutura organizacional. As ONG – Organizações- Não-Governamentais 
tornaram-se entidades de prestígio e reconhecimento mundial, ao se dedicarem 
à defesa do meio ambiente, das minorias e dos direitos civis. Dentre as 
características principais destas instituições, podem ser arroladas as seguintes: 
são privadas, provedoras de bens coletivos, sem fins lucrativos, atuam como 
grupos de pressão. (MENESCAL in GONÇALVES, 1996) 
Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos, Outorga do Direito de 
Uso das Águas: Concessão ou autorização para utilização de recursos hídricos, 
com objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água 
e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água pelos usuários. Estão sujeitos 
à outorga, na forma da lei, as diferentes derivações, captações, lançamentos, 
aproveitamentos e outros usos que alterem o regime das águas superficiais e 
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subterrâneas. A outorga ainda não está implantada em todo o território nacional, 
apesar de constar nas legislações de recursos hídricos dos estados e da união. 
A regularização da outorga é de fundamental importância para a política das 
águas, pois a cobrança pelo uso, um dos principais instrumentos da nova 
legislação, incorrerá sobre as outorgas. 
 
Paleoclima: clima de épocas passadas, cujas principais características podem 

ser inferidas, por exemplo, a partir de evidências geológicas e paleobiológicas. 
(GUERRA,1987); 
 
Plano de Bacia Hidrográfica: O mesmo que Plano de Recursos Hídricos no 

âmbito de uma bacia ou unidade hidrográfica. Plano de informação: 
generalização dos conceitos de geocampos e de objeto cadastral, sendo uma 
forma de interface entre o usuário e os conceitos de geocampo e mapa cadastral; 
 
Plano de Manejo e Gestão Ambiental: Documento técnico mediante o qual, 
com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e 
o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas fiscais 
necessárias à gestão da unidade. (Lei no 9.985/00). 
 
Plano de Recursos Hídricos: Documento, em nível de planejamento, definido 
pela legislação de recursos hídricos, para orientação à atuação de seu 
responsável, no que diz respeito ao uso, recuperação, proteção e conservação 
dos recursos hídricos. O Plano de Recursos Hídricos, conforme legislação 
nacional e várias outras leis estaduais, é feito no âmbito nacional, estadual e por 
bacia hidrográfica, sendo esta a unidade planejamento e deve ser aprovado 
pelos colegiados respectivos, ou seja, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Comitê de Bacia. A 
importância dos Planos de Recursos Hídricos será mais notada quando for 
regulamentada e colocada em prática toda a legislação, principalmente a 
cobrança pelo uso das águas, que é a principal fonte de recursos para execução 
do plano. 
 
Poder de Polícia Administrativa: Função ou encargo de zelar pelo 

cumprimento da lei, fiscalizar, conter e refrear, exercido por entidade pública, 
não delegável. O IBAMA, no âmbito federal, as agências ou organizações 
ambientais estaduais e outras entidades correspondentes, possuem poder de 
polícia no setor de recursos hídricos e meio ambiente. 
 
Poder Público Local: Esfera pública de poder exercida pelos prefeitos e 

vereadores e estendida, em sua concepção mais ampla, aos funcionários das 
prefeituras, Câmaras de Vereadores e de entidades municipais 
descentralizadas. 
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Política das Águas: Conjunto de leis e seus regulamentos para dirigir as ações 

de governo, nacional ou de um estado, na área de águas doces. No Brasil, a 
constituição permite à união e aos estados legislarem sobre as águas, conforme 
o seu domínio, podendo haver dois casos, portanto, Política das Águas Nacional, 
e Política das Águas estaduais. 
 
Políticas Nacional e Estadual do Meio Ambiente: Conjunto de leis e seus 

regulamentos para dirigir as ações dos governos federal e estadual na área de 
meio ambiente. Muitos municípios já possuem suas políticas de meio ambiente, 
principalmente para legislar sobre licenciamento ambiental. 
 
Poluição Ambiental: a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente (Lei no 6.938/78): a) prejudiquem a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem 
as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou 
energia em desacordo com os padrões ambientais. 
 
Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Lei 
6.938/78). 
 
Potencial biotecnológico: potencial de desenvolvimento tecnológico e 

aproveitamento da diversidade de espécies (inteiras, partes das mesmas ou 
substâncias e produtos produzidos) por meio de processos artesanais ou 
industriais. O Brasil, como um dos países de maior biodiversidade do mundo, 
possui um enorme potencial de desenvolvimento biotecnológico e, portanto, 
deve resguardá-lo visando ao aproveitamento deste novo recurso natural. 
 
Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a 
proteção em longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 
naturais (Lei no 9.985/00). 
 
Projeto de Lei: Texto ou versão preliminar de lei antes de sua aprovação pelo 

legislativo e da sanção pelo poder executivo. O projeto de lei pode ser de 
iniciativa dos poderes executivo ou legislativo e, normalmente, conta com apoio 
de técnicos e de juristas na sua elaboração. Grupos organizados, entidades ou 
pessoas podem fazer gestões e movimentos para que os projetos de lei incluam 
ou excluam assuntos, conforme seus interesses. 
Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 

por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais (Lei no 9.985/00). 
 
Raízes Pneumatófaras: raiz ereta submersa ou exposta que funciona na 

respiração de plantas de manguezal e pântano. (BRASIL, 1987). 
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Recuperação ou Restauração Ambiental: restituição de um ecossistema ou 
de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que 
pode ser diferente de sua condição original (Lei 9.985/00). 
 
Recurso Ambiental: As águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna 
e a flora, incluindo ainda, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora (Lei no 6.938/78). 
 
Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas 
(Lei 4.771/65). 
 
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN: Unidade de Conservação 
de uso sustentável situada em área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica, com termo de compromisso 
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse 
público, devendo ser averbado à margem da inscrição no Registro Público de 
Imóveis. É permitida, em RPPN, conforme se dispuser em regulamento, a 
pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 
educacionais. Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, sempre que possível e oportuno, devem prestar orientação 
técnica e científica ao proprietário de RPPN para a elaboração de um Plano de 
Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. (BRASIL, 2000). 
 
Sistema de Gestão: Órgãos e instituições, públicas e privadas, responsáveis 
por trabalhos de gestão. Os órgãos e instituições do Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos estão definidos na legislação nacional e dos estados.  
 
Sistema Geográfico de Informação – SGI: sistema baseado em computador, 
que permite ao usuário coletar, manusear e analisar dados georeferenciados. 
Um SIG pode ser visto como a combinação de hardware, software, dados, 
metodologias e recursos humanos, que operam de forma harmônica para 
produzir e analisar informação geográfica. 
 
Sólidos Sedimentáveis: Sólidos presentes em um corpo líquido que 
sedimentam em um determinado intervalo de tempo. Parâmetro que permite 
estimar a qualidade da água de um rio que esteja sujeito a assoreamento ou com 
águas barrentas e que é previsto como um dos critérios da futura cobrança pelo 
uso das águas. A presença de sólidos sedimentáveis aumenta o custo para o 
tratamento de água para uso em abastecimento público. 
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Unidade de Conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivo de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção (Lei 9.985/00). 
Unidade territorial básica: exprime o conceito geográfico de zonalidade através 
de atributos ambientais que permitem diferenciá-la de outras unidades vizinhas, 
ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma 
complexa rede integrada por outras unidades territoriais. Estas UTB´s são 
definidas por fotointerpretação, no processo manual de observação e 
identificação de regiões e imagens de satélite (BECKER & EGLER, 1997). 
 
Uso Direto: Aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 

naturais.  
 
Uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais (Lei 9.985/00). Exemplo: Unidade de Conservação de Uso 
Indireto. 
 
Uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade 
dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável (Lei 9.985/00). 
 
Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (Lei 9.985/00). As 
Unidades de conservação RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
ou APA – Área de Proteção Ambiental prescindem de zona de amortecimento. 
 
Zoneamento Ambiental: 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 (Lei 9.985/00). 
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9. ANEXOS 

 

9.1 Memorial Descritivo da Área de Proteção Ambiental Municipal Baleia 

Sahy 
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 192.479,81 m² ou 19,2480 ha.    
Perímetro: 2.541,67 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  38A, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.916,400  m e E
432.645,510 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  38B,  de
coordenadas  N 7.372.896,843  m e  E  432.644,890  m com o  azimute  de  181°48'57" e
distância de 19,57 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 38BA,
de coordenadas  N 7.372.898,753 m e  E 432.619,909 m com o azimute de  274°22'20" e
distância de 25,05 m, na lateral da área ZUS8 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 38BB, de coordenadas N 7.372.896,494 m e E 432.606,000 m com o azimute
de  260°46'30" e  distância  de  14,09 m,  na  lateral  da  área  ZUS8  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  38BC, de coordenadas  N 7.372.892,497 m e  E
432.593,133 m com o azimute de  252°44'35" e distância de  13,47 m, na lateral da área
ZUS8 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  38BD,  de coordenadas  N
7.372.888,501 m e E 432.585,831 m com o azimute de 241°18'38" e distância de 8,32 m, na
lateral  da área ZUS8 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  38BE,  de
coordenadas  N 7.372.884,331  m e  E  432.583,049  m com o  azimute  de  213°42'33" e
distância de 5,01 m, na lateral da área ZUS8 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até
o ponto  38BF, de coordenadas N 7.372.877,728 m e  E 432.583,049 m com o azimute de
180°00'00" e distância de 6,60 m, na lateral da área ZUS8 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 38BG, de coordenadas N 7.372.870,083 m e E 432.587,743 m com
o azimute de  148°27'01" e distância de  8,97 m,  na lateral  da área ZUS8 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  38BH, de coordenadas  N 7.372.860,526 m e  E
432.600,610 m com o azimute de  126°36'12" e distância de  16,03 m, na lateral da área
ZUS8 -  ZONA USO SUSTENTÁVEL,  deste  segue até  o ponto  38C,  de  coordenadas  N
7.372.855,503 m e E 432.643,581 m com o azimute de 96°40'02" e distância de 43,26 m, na
lateral  da  área  ZUS8  -  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  39,  de
coordenadas  N 7.372.674,900  m e  E  432.637,860  m com o  azimute  de  181°48'52" e
distância de 180,69 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 40, de
coordenadas  N  7.372.707,386  m e  E  432.848,694  m com  o  azimute  de  81°14'26" e
distância de 213,32 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 40A,
de coordenadas  N 7.372.118,879 m e  E 432.771,920 m com o azimute de  187°25'57" e
distância de 593,49 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 41AF,
de coordenadas  N 7.372.172,633 m e  E 432.547,317 m com o azimute de  283°27'34" e
distância de 230,95 m, na lateral da área ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
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até o ponto 41AG, de coordenadas N 7.372.215,543 m e E 432.549,023 m com o azimute
de 2°16'36" e distância de 42,94 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AH,  de  coordenadas  N 7.372.268,612  m e  E
432.541,924 m com o azimute de 352°22'51" e distância de 53,54 m, na lateral da área ZPA
3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AI,  de
coordenadas  N 7.372.406,097  m e  E  432.511,513  m com o  azimute  de  347°31'38" e
distância de 140,81 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AJ, de coordenadas N 7.372.436,784 m e E 432.497,224 m com
o azimute de  335°01'54" e distância de  33,85 m,  na lateral  da área ZPA 3 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AK,  de  coordenadas  N
7.372.499,059 m e E 432.480,196 m com o azimute de 344°42'26" e distância de 64,56 m,
na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AL,  de coordenadas  N 7.372.593,435 m e  E 432.472,225 m com o azimute de
355°10'20" e distância de 94,71 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AM,  de  coordenadas  N 7.372.628,047 m e  E
432.474,662 m com o azimute de 4°01'39" e distância de 34,70 m, na lateral da área ZPA 3
- ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto 41AN, de coordenadas
N 7.372.659,113 m e E 432.482,519 m com o azimute de 14°11'36" e distância de 32,04 m,
na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AO, de coordenadas  N 7.372.709,918 m e  E 432.505,020 m com o azimute de
23°53'17" e distância de 55,56 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AP,  de  coordenadas  N 7.372.810,017 m e  E
432.562,882 m com o azimute de 30°01'48" e distância de 115,62 m, na lateral da área ZPA
3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AQ,  de
coordenadas  N  7.372.821,117  m e  E  432.566,421  m com  o  azimute  de  17°41'02" e
distância de 11,65 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AR, de coordenadas N 7.372.853,416 m e E 432.570,080 m com
o azimute  de  6°27'48" e  distância  de  32,51 m,  na  lateral  da  área  ZPA 3  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AS,  de  coordenadas  N
7.372.864,479 m e E 432.569,295 m com o azimute de 355°56'29" e distância de 11,09 m,
na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AT,  de coordenadas  N 7.372.900,350 m e  E 432.559,959 m com o azimute de
345°24'41" e distância de 37,07 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AU,  de  coordenadas  N 7.372.956,319  m e  E
432.529,737 m com o azimute de 331°37'55" e distância de 63,61 m, na lateral da área ZPA
3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AV,  de
coordenadas  N 7.373.000,480  m e  E  432.513,144  m com o  azimute  de  339°24'25" e
distância de 47,18 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AW, de coordenadas N 7.373.021,064 m e E 432.501,487 m com
o azimute de  330°28'36" e distância de  23,66 m,  na lateral  da área ZPA 3 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AX,  de  coordenadas  N
7.373.036,187 m e E 432.500,944 m com o azimute de 357°56'37" e distância de 15,13 m,
na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AY,  de coordenadas  N 7.373.074,543 m e  E 432.505,485 m com o azimute de
6°45'07" e distância de  38,62 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  38AG,  de  coordenadas  N 7.373.021,868 m e  E
432.545,015 m com o azimute de 143°06'49" e distância de 65,86 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 38AF, de coordenadas N
7.373.001,698 m e E 432.564,087 m com o azimute de 136°36'10" e distância de 27,76 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
38AE, de coordenadas N 7.372.990,427 m e E 432.573,893 m com o azimute de 138°58'34"
e distância de  14,94 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 38AD, de coordenadas N 7.372.978,465 m e E 432.583,698 m com
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o azimute de  140°39'33" e distância de  15,47 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 38AC, de coordenadas N 7.372.954,795
m e E 432.601,430 m com o azimute de 143°09'43" e distância de 29,58 m, na lateral da
área ZPE 8  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  38AB,  de
coordenadas  N 7.372.943,158  m e  E  432.609,402  m com o  azimute  de  145°35'12" e
distância de 14,11 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  38AA, de coordenadas  N 7.372.930,987 m e  E 432.617,254 m com o
azimute de  147°10'20" e distância de  14,48 m,  na lateral  da área ZPE 8 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o vértice  38A,  ponto inicial  da descrição deste
perímetro, definido pelas coordenadas N 7.372.916,400 m e E 432.645,510 m, na lateral da
área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, com azimute de 117°18'17" e distância
de 31,80 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 192.479,81 m² ou 19,2480 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 407.466,37 m² ou 40,7466 ha.    
Perímetro: 3.087,98 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33A, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.355,272  m e E
431.783,917 m; na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto  33XA, de
coordenadas N 7.372.574,198 m e E 431.804,520 m com o azimute de 5°22'34" e distância
de  219,89 m,  na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto  33XAA,  de
coordenadas  N  7.372.579,363  m e  E  431.809,684  m com  o  azimute  de  44°59'40" e
distância de 7,30 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33XAB, de coordenadas  N 7.372.617,628 m e  E 431.847,949 m
com o azimute de 45°00'00" e distância de 54,11 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAC,  de  coordenadas  N
7.372.676,133 m e E 431.885,057 m com o azimute de 32°23'09" e distância de 69,28 m, na
lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33XAD,  de  coordenadas  N  7.372.721,419  m e  E  431.913,728  m com  o  azimute  de
32°20'18" e distância de 53,60 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33XAE,  de coordenadas  N 7.372.732,586 m e  E
431.918,028 m com o azimute de 21°03'35" e distância de 11,97 m, na lateral da área ZPA
8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAF,  de
coordenadas N 7.372.795,914 m e E 431.928,401 m com o azimute de 9°18'08" e distância
de  64,17 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste
segue até o ponto 07°01'09" e distância de  9,21 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAH,  de  coordenadas  N
7.372.833,604 m e E 431.925,634 m com o azimute de 352°14'17" e distância de 28,82 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33XAI, de coordenadas  N 7.372.880,653 m e  E 431.944,800 m com o azimute de
22°09'51" e distância de 50,80 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33XAJ,  de coordenadas  N 7.372.909,601 m e  E
431.970,595 m com o azimute de 41°42'13" e distância de 38,77 m, na lateral da área ZPA
8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAK,  de
coordenadas  N  7.372.924,840  m e  E  431.988,404  m com  o  azimute  de  49°26'48" e
distância de 23,44 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33XAL, de coordenadas  N 7.372.944,733 m e  E 432.011,511 m
com o azimute de 49°16'28" e distância de 30,49 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAM,  de  coordenadas  N
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7.372.993,511 m e E 432.048,294 m com o azimute de 37°01'10" e distância de 61,09 m, na
lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33AN, de coordenadas N 7.373.046,419 m e E 432.069,157 m com o azimute de 21°31'14"
e  distância  de  56,87 m,  na  lateral  da  área  ZPA  8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34AO,  de  coordenadas  N 7.373.034,825 m e  E
432.075,614 m com o azimute de 150°53'08" e distância de 13,27 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AP, de coordenadas N
7.373.021,111 m e E 432.081,067 m com o azimute de 158°18'58" e distância de 14,76 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
34AQ,  de  coordenadas  N  7.373.006,538  m e  E  432.085,262  m com  o  azimute  de
163°56'27" e distância de  15,16 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AR,  de  coordenadas  N  7.372.989,244  m e  E
432.088,280 m com o azimute de 170°06'03" e distância de 17,56 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AS, de coordenadas N
7.372.974,097 m e E 432.101,097 m com o azimute de 139°45'47" e distância de 19,84 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
34AT, de coordenadas N 7.372.970,602 m e E 432.115,079 m com o azimute de 104°02'04"
e distância de  14,41 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 34AU, de coordenadas N 7.372.974,097 m e E 432.147,702 m com
o azimute de  83°53'06" e distância de  32,81 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AV, de coordenadas N 7.372.964,776
m e E 432.159,354 m com o azimute de 128°39'29" e distância de 14,92 m, na lateral da
área ZPE 8 -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste segue até  o ponto  34AW,  de
coordenadas  N 7.372.904,189  m e  E  432.179,161  m com o  azimute  de  161°53'47" e
distância de 63,74 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34AX, de coordenadas  N 7.372.880,886 m e  E 432.203,629 m com o
azimute de  133°36'11" e distância de  33,79 m,  na lateral  da área ZPE 8 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AY, de coordenadas N 7.372.877,391
m e E 432.232,758 m com o azimute de 96°50'31" e distância de 29,34 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AZ,  de
coordenadas  N  7.372.893,703  m e  E  432.274,703  m com  o  azimute  de  68°44'58" e
distância de 45,01 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto 34AZA, de coordenadas N 7.372.904,774 m e E 432.291,997 m com o
azimute  de  57°22'27" e  distância  de  20,53 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AZB, de coordenadas N 7.372.915,799
m e E 432.305,841 m com o azimute de 51°28'02" e distância de 17,70 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AZC,  de
coordenadas  N  7.372.929,494  m e  E  432.319,875  m com  o  azimute  de  45°42'02" e
distância de 19,61 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto 34AZD, de coordenadas N 7.372.943,804 m e E 432.331,795 m com o
azimute  de  39°47'38" e  distância  de  18,62 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AZE, de coordenadas N 7.372.981,152
m e E 432.357,455 m com o azimute de 34°29'28" e distância de 45,31 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AZF,  de
coordenadas  N  7.373.014,877  m e  E  432.387,721  m com  o  azimute  de  41°54'21" e
distância de 45,31 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto 34AZG, de coordenadas N 7.373.040,839 m e E 432.405,683 m com o
azimute  de  34°40'40" e  distância  de  31,57 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AZH, de coordenadas N 7.373.063,813
m e E 432.427,336 m com o azimute de 43°18'16" e distância de 31,57 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33ACS,  de
coordenadas  N  7.373.085,275  m e  E  432.442,281  m com  o  azimute  de  34°51'05" e
distância de 26,15 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
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segue até o ponto 33ACR, de coordenadas N 7.373.073,031 m e E 432.445,066 m com o
azimute  de  167°11'08" e  distância  de  12,56 m,  na  lateral  da  área  ZPA3  -  ZONA  DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACQ,  de  coordenadas  N
7.373.037,643 m e E 432.440,842 m com o azimute de 186°48'24" e distância de 35,64 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACP, de coordenadas  N 7.373.011,418 m e  E 432.441,811 m com o azimute de
177°53'02" e distância de 26,24 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACO,  de coordenadas  N 7.372.997,500 m e  E
432.445,796 m com o azimute de  164°01'21" e distância de  14,48 m, na lateral da área
ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACN,  de
coordenadas  N 7.372.975,634  m e  E  432.458,413  m com o  azimute  de  150°00'52" e
distância de 25,24 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33ACM, de coordenadas N 7.372.931,976 m e  E 432.474,806 m
com o azimute de 159°25'10" e distância de 46,63 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACL,  de  coordenadas  N
7.372.878,102 m e E 432.503,886 m com o azimute de 151°38'27" e distância de 61,22 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACK, de coordenadas  N 7.372.854,820 m e  E 432.509,910 m com o azimute de
165°29'36" e distância de 24,05 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACJ,  de coordenadas  N 7.372.833,852 m e  E
432.507,427 m com o azimute de  186°45'12" e distância de  21,11 m, na lateral da área
ZPA3 -  ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33ACI,  de
coordenadas  N 7.372.736,376  m e  E  432.451,117  m com o  azimute  de  210°00'51" e
distância de 112,57 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33ACH, de coordenadas N 7.372.678,363 m e  E 432.425,655 m
com o azimute de 203°41'48" e distância de 63,35 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACG,  de  coordenadas  N
7.372.637,898 m e E 432.415,357 m com o azimute de 194°16'41" e distância de 41,76 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACF, de coordenadas  N 7.372.592,933 m e  E 432.412,120 m com o azimute de
184°07'03" e distância de 45,08 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACE,  de coordenadas  N 7.372.488,685 m e  E
432.420,899 m com o azimute de 175°11'11" e distância de  104,62 m, na lateral da área
ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACD,  de
coordenadas  N 7.372.415,412  m e  E  432.441,002  m com o  azimute  de  164°39'29" e
distância de 75,98 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33ACC, de coordenadas N 7.372.386,919 m e  E 432.454,342 m
com o azimute de 154°54'42" e distância de 31,46 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACB,  de  coordenadas  N
7.372.257,176 m e E 432.482,969 m com o azimute de 167°33'27" e distância de 132,86 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACA, de coordenadas  N 7.372.213,670 m e  E 432.488,943 m com o azimute de
172°10'53" e distância de 43,91 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33AC,  de  coordenadas  N 7.372.186,744  m e  E
432.487,977 m com o azimute de  182°03'17" e distância de  26,94 m, na lateral da área
ZPA3  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AB,  de
coordenadas  N 7.372.286,225  m e  E  432.072,377  m com o  azimute  de  283°27'41" e
distância de 427,34 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 33AA, de coordenadas N 7.372.287,772 m e E 432.065,913 m com distância de
74,19 m em curvas sinuosas, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o vértice  33A, ponto inicial da descrição deste perímetro, definido pelas
coordenadas N 7.372.355,272 m e E 431.783,917 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO
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SUSTENTÁVEL, com azimute de 283°27'41" e distância de  289,96 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 407.466,37 m² ou 40,7466 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS
ÁREA DE INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 69.736,27 m² ou 6,9736 ha.    
Perímetro: 2.445,17 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33AL, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.013,462  m e E
432.410,079 m; na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o
ponto  33AK,  de coordenadas  N 7.372.030,641 m e  E 432.418,690 m com o azimute de
26°37'21" e distância de 19,22 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 33AJ, de coordenadas N 7.372.042,571 m e E 432.424,669 m com
o azimute de  26°37'08" e distância de  13,34 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  33AI, de coordenadas  N 7.372.064,122 m e  E
432.437,076 m com o azimute de  29°55'45" e distância de  24,87 m,  na lateral  da área
ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  33AH, de coordenadas  N
7.372.085,673 m e E 432.449,482 m com o azimute de 29°55'38" e distância de 24,87 m, na
lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  33AG, de
coordenadas  N  7.372.102,219  m e  E  432.460,151  m com  o  azimute  de  32°48'51" e
distância de 19,69 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 33AF, de coordenadas N 7.372.111,528 m e E 432.466,154 m com o azimute de
32°48'59" e distância de 11,08 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 33AE, de coordenadas N 7.372.128,391 m e E 432.474,478 m com
o azimute de  26°16'20" e distância de  18,81 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  33AD, de coordenadas  N 7.372.168,537 m e  E
432.487,323 m com o azimute de  17°44'33" e distância de  42,15 m,  na lateral  da área
ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  33AC, de coordenadas  N
7.372.186,744 m e E 432.487,977 m com o azimute de 2°03'26" e distância de 18,22 m, na
lateral da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 33ACA, de
coordenadas N 7.372.213,670 m e E 432.488,943 m com o azimute de 2°03'17" e distância
de  26,94 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste
segue até o ponto 33ACB, de coordenadas N 7.372.257,176 m e E 432.482,969 m com o
azimute  de  352°10'53" e  distância  de  43,91 m,  na  lateral  da  área  ZPA 2  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACC,  de  coordenadas  N
7.372.386,919 m e E 432.454,342 m com o azimute de 347°33'27" e distância de 132,86 m,
na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACD, de coordenadas  N 7.372.415,412 m e  E 432.441,002 m com o azimute de
334°54'42" e distância de 31,46 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
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ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACE,  de coordenadas  N 7.372.488,685 m e  E
432.420,899 m com o azimute de 344°39'29" e distância de 75,98 m, na lateral da área ZPA
2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACF,  de
coordenadas  N 7.372.592,933  m e  E  432.412,120  m com o  azimute  de  355°11'11" e
distância de 104,62 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33ACG, de coordenadas N 7.372.637,898 m e  E 432.415,357 m
com o azimute de 4°07'03" e distância de  45,08 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACH,  de  coordenadas  N
7.372.678,363 m e E 432.425,655 m com o azimute de 14°16'41" e distância de 41,76 m, na
lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33ACI, de coordenadas N 7.372.736,376 m e E 432.451,117 m com o azimute de 23°41'48"
e  distância  de  63,35 m,  na  lateral  da  área  ZPA  2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACJ,  de coordenadas  N 7.372.833,852 m e  E
432.507,427 m com o azimute de 30°00'51" e distância de 112,57 m, na lateral da área ZPA
2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACK,  de
coordenadas N 7.372.854,820 m e E 432.509,910 m com o azimute de 6°45'12" e distância
de  21,11 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste
segue até o ponto 33ACL, de coordenadas N 7.372.878,102 m e E 432.503,886 m com o
azimute  de  345°29'36" e  distância  de  24,05 m,  na  lateral  da  área  ZPA 2  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACM,  de  coordenadas  N
7.372.931,976 m e E 432.474,806 m com o azimute de 331°38'27" e distância de 61,22 m,
na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33ACN, de coordenadas  N 7.372.975,634 m e  E 432.458,413 m com o azimute de
339°25'10" e distância de 46,63 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACO,  de coordenadas  N 7.372.997,500 m e  E
432.445,796 m com o azimute de 330°00'52" e distância de 25,24 m, na lateral da área ZPA
2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACP,  de
coordenadas  N 7.373.011,418  m e  E  432.441,811  m com o  azimute  de  344°01'21" e
distância de 14,48 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33ACQ, de coordenadas N 7.373.037,643 m e  E 432.440,842 m
com o azimute de 357°53'02" e distância de 26,24 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33ACR,  de  coordenadas  N
7.373.073,031 m e E 432.445,066 m com o azimute de 6°48'24" e distância de 35,64 m, na
lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33ACS,  de  coordenadas  N  7.373.085,275  m e  E  432.442,281  m com  o  azimute  de
347°11'08" e distância de 12,56 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACT,  de coordenadas  N 7.373.102,268 m e  E
432.454,103 m com o azimute de 34°49'35" e distância de 20,70 m, na lateral da área ZPE
2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 41AZB, de coordenadas N
7.373.117,414 m e E 432.461,103 m com o azimute de 24°48'18" e distância de 16,69 m, na
lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto
41AZA,  de  coordenadas  N  7.373.116,247  m e  E  432.468,104  m com  o  azimute  de
99°27'49" e  distância  de  7,10 m,  na  lateral  da  área  ZPE 8  -  ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  41AZ,  de  coordenadas  N  7.373.091,784  m e  E
432.492,553 m com o azimute de 135°00'59" e distância de 34,59 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 41AY, de coordenadas N
7.373.074,543 m e E 432.505,485 m com o azimute de 143°07'39" e distância de 21,55 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
41AX, de coordenadas N 7.373.036,187 m e E 432.500,944 m com o azimute de 186°45'07"
e  distância  de  38,62 m,  na  lateral  da  área  ZPA  1  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até o ponto  41AW,  de  coordenadas  N 7.373.021,064 m e  E
432.501,487 m com o azimute de 177°56'37" e distância de 15,13 m, na lateral da área ZPA
1  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AV,  de
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coordenadas  N 7.373.000,480  m e  E  432.513,144  m com o  azimute  de  150°28'36" e
distância de 23,66 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AU, de coordenadas N 7.372.956,319 m e E 432.529,737 m com
o azimute de  159°24'25" e distância de  47,18 m,  na lateral  da área ZPA 1 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AT,  de  coordenadas  N
7.372.900,350 m e E 432.559,959 m com o azimute de 151°37'55" e distância de 63,61 m,
na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AS,  de coordenadas  N 7.372.864,479 m e  E 432.569,295 m com o azimute de
165°24'41" e distância de 37,07 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AR,  de  coordenadas  N 7.372.853,416  m e  E
432.570,080 m com o azimute de 175°56'29" e distância de 11,09 m, na lateral da área ZPA
1  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AQ,  de
coordenadas  N 7.372.821,117  m e  E  432.566,421  m com o  azimute  de  186°27'48" e
distância de 32,51 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AP, de coordenadas N 7.372.810,017 m e E 432.562,882 m com
o azimute de  197°41'02" e. distância de  11,65 m,  na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AO,  de  coordenadas  N
7.372.709,918 m e E 432.505,020 m com o azimute de 210°01'48" e distância de 115,62 m,
na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AN,  de coordenadas  N 7.372.659,113 m e  E 432.482,519 m com o azimute de
203°53'17" e distância de 55,56 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AM,  de  coordenadas  N 7.372.628,047 m e  E
432.474,662 m com o azimute de 194°11'36" e distância de 32,04 m, na lateral da área ZPA
1  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AL,  de
coordenadas  N 7.372.593,435  m e  E  432.472,225  m com o  azimute  de  184°01'39" e
distância de 34,70 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AK, de coordenadas N 7.372.499,059 m e E 432.480,196 m com
o azimute de  175°10'20" e distância de  94,71 m,  na lateral  da área ZPA 1 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AJ,  de  coordenadas  N
7.372.436,784 m e E 432.497,224 m com o azimute de 164°42'26" e distância de 64,56 m,
na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AI,  de coordenadas  N 7.372.406,097 m e  E 432.511,513 m com o azimute de
155°01'54" e distância de 33,85 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AH,  de  coordenadas  N 7.372.268,612  m e  E
432.541,924 m com o azimute de 167°31'38" e distância de  140,81 m, na lateral da área
ZPA 1 -  ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,  deste segue até o ponto  41AG,  de
coordenadas  N 7.372.215,543  m e  E  432.549,023  m com o  azimute  de  172°22'51" e
distância de 53,54 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AF, de coordenadas N 7.372.172,633 m e E 432.547,317 m com
o azimute de  182°16'36" e distância de  42,94 m,  na lateral  da área ZPA 1 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AE,  de  coordenadas  N
7.372.158,085 m e E 432.546,738 m com o azimute de 182°16'45" e distância de 14,56 m,
na lateral da área ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 41AD, de
coordenadas  N 7.372.107,179  m e  E  432.530,690  m com o  azimute  de  197°29'50" e
distância de 53,38 m, na lateral da área ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 41AC, de coordenadas N 7.372.082,698 m e E 432.518,851 m com o azimute
de  205°48'30" e  distância  de  27,19 m,  na  lateral  da  área  ZUS7  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  41AB, de coordenadas  N 7.372.014,337 m e  E
432.477,644 m com o azimute de  211°04'51" e distância de  79,82 m, na lateral da área
ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  41AA,  de coordenadas  N
7.371.994,545 m e E 432.467,693 m com o azimute de 206°41'32" e distância de 22,15 m,
na lateral da área ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice  33AL,
ponto inicial da descrição deste perímetro, definido pelas coordenadas N 7.372.013,462 m e
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E 432.410,079 m,  na lateral  da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, com
azimute de  288°10'38" e distância de  60,64 m. O perímetro acima descrito encerra uma
área de 69.736,27 m² ou 6,9736 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

__________________________________________________

Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias
CFT n.º 36627738805

SIGEF: XRQS
Fone: (012) 3895 8196

 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS
ÁREA DE INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 12.673,35 m² ou 1,2673 ha.    
Perímetro: 704,78 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  34B, definido  pelas  coordenadas  N  7.373.055,960  m e E
431.228,912 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  34C,  de
coordenadas  N 7.373.063,570  m e  E  431.195,295  m com o  azimute  de  282°45'19" e
distância de 34,47 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 34CA,
de coordenadas  N 7.373.068,895 m e  E 431.199,985 m com o azimute de  41°22'19" e
distância de 7,10 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34CB, de coordenadas  N 7.373.103,447 m e  E 431.240,154 m com o
azimute  de  49°17'56" e  distância  de  52,98 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CC, de coordenadas N 7.373.122,159
m e E 431.256,672 m com o azimute de 41°26'11" e distância de 24,96 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34CD,  de
coordenadas  N  7.373.138,224  m e  E  431.267,240  m com  o  azimute  de  33°20'17" e
distância de 19,23 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34CE, de coordenadas  N 7.373.171,612 m e  E 431.293,386 m com o
azimute  de  38°03'52" e  distância  de  42,41 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CF, de coordenadas N 7.373.186,195
m e E 431.306,455 m com o azimute de 41°51'58" e distância de 19,58 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34CG,  de
coordenadas  N  7.373.202,354  m e  E  431.327,341  m com  o  azimute  de  52°16'18" e
distância de 26,41 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34CH, de coordenadas  N 7.373.221,168 m e  E 431.363,981 m com o
azimute  de  62°49'13" e  distância  de  41,19 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CI, de coordenadas N 7.373.231,704 m
e E 431.394,339 m com o azimute de 70°51'37" e distância de 32,13 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34CJ,  de
coordenadas  N  7.373.246,369  m e  E  431.418,480  m com  o  azimute  de  58°43'21" e
distância de 28,25 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34CK, de coordenadas  N 7.373.267,612 m e  E 431.458,881 m com o
azimute  de  62°15'52" e  distância  de  45,65 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CL, de coordenadas N 7.373.232,755
m e E 431.458,998 m com o azimute de 179°48'28" e distância de 34,86 m, na lateral da
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área ZPE 8 -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  34CM,  de
coordenadas  N 7.373.212,334  m e  E  431.448,194  m com o  azimute  de  207°52'54" e
distância de 23,10 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34CN, de coordenadas  N 7.373.190,923 m e  E 431.424,851 m com o
azimute  de  227°28'19" e  distância  de  31,68 m,  na  lateral  da  área  ZPA 5  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CO,  de  coordenadas  N
7.373.185,743 m e E 431.416,631 m com o azimute de 237°46'56" e distância de 9,72 m, na
lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34CP, de coordenadas N 7.373.152,315 m e E 431.342,600 m com o azimute de 245°41'56"
e  distância  de  81,23 m,  na  lateral  da  área  ZPA  5  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34CQ,  de  coordenadas  N 7.373.135,176 m e  E
431.312,631 m com o azimute de 240°14'07" e distância de 34,52 m, na lateral da área ZPA
5  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CR,  de
coordenadas  N 7.373.114,334  m e  E  431.289,018  m com o  azimute  de  228°34'00" e
distância de 31,50 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CS, de coordenadas N 7.373.079,069 m e E 431.251,116 m com
o azimute de  227°03'51" e distância de  51,77 m,  na lateral  da área ZPA 5 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CT,  de  coordenadas  N
7.373.060,166 m e E 431.232,953 m com o azimute de 223°51'23" e distância de 26,21 m,
na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
vértice  34B,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas  coordenadas  N
7.373.055,960 m e E 431.228,912 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO
DOS ATRIBUTOS, com azimute de  223°51'14" e distância de  5,83 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 12.673,35 m² ou 1,2673 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 16.244,94 m² ou 1,6225 ha.    
Perímetro: 645,39 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  34CMJ, definido  pelas  coordenadas  N  7.373.042,715  m e E
431.287,420 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  34B,  de
coordenadas  N 7.373.055,960  m e  E  431.228,912  m com o  azimute  de  282°45'20" e
distância de 59,99 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 34CT,
de coordenadas  N 7.373.060,166 m e  E 431.232,953 m com o azimute de  43°51'14" e
distância de 5,83 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CS, de coordenadas N 7.373.079,069 m e E 431.251,116 m com
o azimute de  43°51'23" e  distância de  26,21 m,  na lateral  da área ZPA 4 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CR,  de  coordenadas  N
7.373.114,334 m e E 431.289,018 m com o azimute de 47°03'51" e distância de 51,77 m, na
lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34CQ, de coordenadas N 7.373.135,176 m e E 431.312,631 m com o azimute de 48°34'00"
e  distância  de  31,50 m,  na  lateral  da  área  ZPA  4  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34CP,  de  coordenadas  N 7.373.152,315 m e  E
431.342,600 m com o azimute de 60°14'07" e distância de 34,52 m, na lateral da área ZPA
4  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CO,  de
coordenadas  N  7.373.185,743  m e  E  431.416,631  m com  o  azimute  de  65°41'56" e
distância de 81,23 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CN, de coordenadas N 7.373.190,923 m e E 431.424,851 m com
o azimute  de  57°46'56" e  distância  de  9,72 m,  na  lateral  da  área  ZPA 4  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CM,  de  coordenadas  N
7.373.212,334 m e E 431.448,194 m com o azimute de 47°28'19" e distância de 31,68 m, na
lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34CMA,  de  coordenadas  N  7.373.191,632  m e  E  431.435,835  m com  o  azimute  de
210°50'13" e distância de  24,11 m,  na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  34CMB,  de  coordenadas  N 7.373.154,396  m e  E
431.429,957 m com o azimute de 188°58'14" e distância de 37,70 m, na lateral da área ZPA
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CMC, de coordenadas
N 7.373.137,394 m e E 431.431,168 m com o azimute de 175°55'33" e distância de 17,05
m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
34CMD,  de  coordenadas  N  7.373.107,257  m e  E  431.436,907  m com  o  azimute  de



169°13'06" e distância de  30,68 m,  na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  34CME,  de  coordenadas  N 7.373.078,638 m e  E
431.445,249 m com o azimute de 163°44'58" e distância de 29,81 m, na lateral da área ZPA
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CMF, de coordenadas N
7.373.062,672 m e E 431.432,695 m com o azimute de 218°10'40" e distância de 20,31 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
34CMG,  de  coordenadas  N  7.373.069,440  m e  E  431.364,944  m com  o  azimute  de
275°42'17" e distância de  68,09 m,  na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  34CMH,  de  coordenadas  N 7.373.067,481  m e  E
431.329,875 m com o azimute de 266°48'10" e distância de 35,12 m, na lateral da área ZPA
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34CMI, de coordenadas N
7.373.050,680 m e E 431.293,568 m com o azimute de 245°10'04" e distância de 40,01 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o vértice
34CMJ,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas  coordenadas  N
7.373.042,715 m e E 431.287,420 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL, com azimute de 217°39'49" e distância de 10,06 m. O perímetro acima descrito
encerra uma área de 16.244,94 m² ou 1,6225 ha.

São Sebastião, 03 de Abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 18.860,85 m² ou 1,8861 ha.    
Perímetro: 631,16 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33BJ, definido  pelas  coordenadas  N  7.373.006,596  m e E
431.754,721 m; na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o
ponto  34AAD, de coordenadas  N 7.373.011,534 m e  E 431.723,651 m com o azimute de
279°01'50" e distância de 31,46 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto  34AAC, de coordenadas N 7.373.006,916 m e  E 431.675,703 m
com o azimute de 264°29'55" e distância de 48,17 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 34AAB, de coordenadas N 7.373.001,191 m e E
431.639,709 m com o azimute de  260°57'45" e distância de  36,45 m, na lateral da área
ZUS9 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  34AAA, de coordenadas  N
7.372.995,665 m e E 431.609,382 m com o azimute de 259°40'24" e distância de 30,83 m,
na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 34AA, de
coordenadas  N 7.372.991,235  m e  E  431.600,952  m com o  azimute  de  242°16'40" e
distância de 9,52 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até
o ponto 34AB, de coordenadas N 7.373.012,547 m e  E 431.576,784 m com o azimute de
311°24'24" e distância de  32,22 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AC,  de  coordenadas  N  7.373.028,859  m e  E
431.567,463 m com o azimute de 330°15'20" e distância de 18,79 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AD, de coordenadas N
7.373.042,841 m e E 431.567,463 m com o azimute de 0°00'00" e distância de 13,98 m, na
lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AE,
de coordenadas  N 7.373.057,987 m e  E 431.576,784 m com o azimute de  31°36'31" e
distância de 17,78 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34AF, de coordenadas  N 7.373.077,777 m e  E 431.610,247 m com o
azimute  de  59°24'00" e  distância  de  38,88 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AG, de coordenadas N 7.373.094,107
m e E 431.645,527 m com o azimute de 65°09'43" e distância de 38,88 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AH,  de
coordenadas  N  7.373.129,452  m e  E  431.675,319  m com  o  azimute  de  40°07'38" e
distância de 46,23 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  34AI, de coordenadas  N 7.373.162,850 m e  E 431.707,280 m com o
azimute  de  43°44'26" e  distância  de  46,23 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 34AJ, de coordenadas N 7.373.173,378 m
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e E 431.720,404 m com o azimute de 51°15'49" e distância de 16,83 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  34AK,  de
coordenadas  N  7.373.181,659  m e  E  431.731,385  m com  o  azimute  de  52°58'45" e
distância de 13,75 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  33BN, de coordenadas  N 7.373.186,839 m e  E 431.738,847 m com o
azimute  de  55°13'56" e  distância  de  9,08 m,  na  lateral  da  área  ZPE  8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33BM, de coordenadas N 7.373.105,512
m e E 431.737,939 m com o azimute de 180°38'23" e distância de 81,33 m, na lateral da
área ZPA 8- ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto 33BL, de
coordenadas  N 7.373.060,468  m e  E  431.741,174  m com o  azimute  de  175°53'32" e
distância de 45,16 m, na lateral da área ZPA 8- ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BK, de coordenadas N 7.373.026,427 m e E 431.748,666 m com
o azimute de  167°35'16" e distância de  34,86 m,  na lateral  da área ZPA 8-  ZONA DE
PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o vértice 33BJ, ponto inicial da descrição
deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.373.006,596 m e E 431.754,721 m,  na
lateral  da  área  ZPA  8-  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  com  azimute  de
163°01'16" e  distância  de  20,73  m. O  perímetro  acima  descrito  encerra  uma  área  de
18.860,85 m² ou 1,8861 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 15.046,22 m² ou 1,5046 ha.    
Perímetro: 773,22 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33BU, definido  pelas  coordenadas  N  7.373.174,349  m e E
431.798,729 m; na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue
até o ponto 33AZD, de coordenadas N 7.373.135,726 m e E 431.819,838 m com o azimute
de 151°20'30" e distância de 44,02 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33AZC,  de  coordenadas  N 7.373.095,271  m e  E
431.837,776 m com o azimute de 156°05'14" e distância de 44,25 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33AZB, de coordenadas N
7.373.078,230 m e E 431.846,191 m com o azimute de 153°43'10" e distância de 19,01 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
33AZA,  de  coordenadas  N  7.373.059,260  m e  E  431.857,902  m com  o  azimute  de
148°18'40" e distância de  22,29 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33AZ,  de  coordenadas  N  7.373.043,869  m e  E
431.869,553 m com o azimute de 142°52'27" e distância de 19,30 m, na lateral da área ZPE
8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33AY, de coordenadas N
7.373.028,859 m e E 431.883,216 m com o azimute de 137°41'23" e distância de 20,30 m,
na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
33AX, de coordenadas N 7.373.007,886 m e E 431.915,840 m com o azimute de 122°44'09"
e distância de  38,78 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 33AW, de coordenadas N 7.373.004,391 m e E 431.946,133 m com
o azimute de  96°34'53" e distância de  30,49 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33AV, de coordenadas N 7.373.007,886
m e E 431.962,445 m com o azimute de 77°54'24" e distância de 16,68 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33AU,  de
coordenadas  N  7.373.024,198  m e  E  431.986,913  m com  o  azimute  de  56°18'36" e
distância de 29,41 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  33AT, de coordenadas  N 7.373.043,059 m e  E 432.003,300 m com o
azimute  de  40°59'06" e  distância  de  24,98 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33BZG, de coordenadas N 7.373.022,701
m e E 431.995,320 m com o azimute de 201°24'16" e distância de 21,87 m, na lateral da
área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto 33BZF, de
coordenadas  N 7.372.985,939  m e  E  431.967,332  m com o  azimute  de  217°16'59" e
distância de 46,20 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,



deste segue até o ponto  33BZE, de coordenadas  N 7.372.953,109 m e  E 431.929,187 m
com o azimute de 229°16'57" e distância de 50,33 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZD,  de  coordenadas  N
7.372.926,724 m e E 431.905,469 m com o azimute de 221°57'11" e distância de 35,48 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BZC, de coordenadas  N 7.372.912,667 m e  E 431.893,505 m com o azimute de
220°24'05" e distância de 18,46 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33BZB,  de coordenadas  N 7.372.958,726 m e  E
431.862,925 m com o azimute de 326°25'07" e distância de 55,29 m, na lateral da área ZPA
8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZA,  de
coordenadas  N 7.372.962,381  m e  E  431.859,593  m com o  azimute  de  317°38'49" e
distância de 4,95 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BZ, de coordenadas N 7.372.990,559 m e E 431.828,925 m com
o azimute de  312°34'37" e distância de  41,65 m,  na lateral  da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BY,  de  coordenadas  N
7.373.016,872 m e E 431.814,295 m com o azimute de 330°55'34" e distância de 30,11 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BX,  de coordenadas  N 7.373.043,180 m e  E 431.806,323 m com o azimute de
343°08'31" e distância de 27,49 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até o ponto  33BW,  de  coordenadas  N 7.373.069,475 m e  E
431.800,570 m com o azimute de 347°39'32" e distância de 26,92 m, na lateral da área ZPA
8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BV,  de
coordenadas  N 7.373.107,750  m e  E  431.798,035  m com o  azimute  de  356°12'39" e
distância de 38,36 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o vértice  33BU, ponto inicial da descrição deste perímetro, definido pelas
coordenadas N 7.373.174,349 m e E 431.798,729 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  com  azimute  de  0°35'49" e  distância  de  66,60  m. O
perímetro acima descrito encerra uma área de 15.046,22 m² ou 1,5046 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

________________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



1

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS
ÁREA DE INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira
Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 40.230,83 m² ou 4,0231 ha.    
Perímetro: 1.913,43 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33XA, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.574,198  m e E
431.804,520 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  33B,  de
coordenadas N 7.372.620,526 m e E 431.808,880 m com o azimute de 5°22'35" e distância
de  46,53 m,  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  33BA,  de
coordenadas  N  7.372.636,550  m e  E  431.824,352  m com  o  azimute  de  43°59'45" e
distância de 22,27 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 33BB, de coordenadas N 7.372.737,486 m e E 431.888,387 m com o azimute
de  32°23'30" e  distância  de  119,53 m,  na  lateral  da  área  ZUS9  -  ZONA  USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  33BC, de coordenadas  N 7.372.805,081 m e  E
431.899,495 m com o azimute de 9°19'56" e distância de 68,50 m, na lateral da área ZUS9 -
ZONA  USO  SUSTENTAVEL,  deste  segue  até  o  ponto  33BD,  de  coordenadas  N
7.372.843,054 m e E 431.893,932 m com o azimute de 351°39'56" e distância de 38,38 m,
na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 33BE, de
coordenadas  N 7.372.888,426  m e  E  431.873,557  m com o  azimute  de  335°49'00" e
distância de 49,74 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 33BF, de coordenadas N 7.372.941,572 m e E 431.837,896 m com o azimute de
326°08'18" e distância de 64,00 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL,
deste segue até o ponto 33BG, de coordenadas N 7.372.971,762 m e E 431.805,039 m com
o azimute de  312°34'40" e distância de  44,62 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  33BH, de coordenadas  N 7.372.987,118 m e  E
431.796,508 m com o azimute de  330°56'45" e distância de  17,57 m, na lateral da área
ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  33BI,  de coordenadas  N
7.373.005,208 m e E 431.763,348 m com o azimute de 298°36'51" e distância de 37,77 m,
na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 33BJ, de
coordenadas  N 7.373.006,596  m e  E  431.754,721  m com o  azimute  de  279°08'24" e
distância de 8,74 m, na lateral da área ZUS9 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até
o ponto 33BK, de coordenadas N 7.373.026,427 m e  E 431.748,666 m com o azimute de
343°01'16" e distância de 20,73 m, na lateral da área ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BL,  de  coordenadas  N 7.373.060,468  m e  E
431.741,174 m com o azimute de 347°35'16" e distância de 34,86 m, na lateral da área ZPA
6  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BM,  de
coordenadas  N 7.373.105,512  m e  E  431.737,939  m com o  azimute  de  355°53'32" e
distância de 45,16 m, na lateral da área ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BN, de coordenadas N 7.373.186,839 m e E 431.738,847 m com
o azimute  de  0°38'23" e  distância  de  81,33 m,  na  lateral  da  área  ZPA 6  -  ZONA DE
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PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BO,  de  coordenadas  N
7.373.189,203 m e E 431.741,955 m com o azimute de 52°44'34" e distância de 3,90 m, na
lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33BP,
de coordenadas  N 7.373.195,185 m e  E 431.750,761 m com o azimute de  55°48'41" e
distância de 10,65 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  33BQ, de coordenadas  N 7.373.202,465 m e  E 431.762,041 m com o
azimute  de  57°09'44" e  distância  de  13,42 m,  na  lateral  da  área ZPE 8  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33BR, de coordenadas N 7.373.212,951
m e E 431.767,867 m com o azimute de 29°03'23" e distância de 12,00 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33BS,  de
coordenadas  N 7.373.211,805  m e  E  431.773,666  m com o  azimute  de  101°10'44" e
distância de 5,91 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  33BT, de coordenadas  N 7.373.191,978 m e  E 431.788,840 m com o
azimute de  142°34'21" e distância de  24,97 m,  na lateral  da área ZPE 8 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33BU, de coordenadas N 7.373.174,349
m e E 431.798,729 m com o azimute de 150°42'35" e distância de 20,21 m, na lateral da
área ZPE 8  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  33BV,  de
coordenadas  N 7.373.107,750  m e  E  431.798,035  m com o  azimute  de  180°35'49" e
distância de 66,60 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BW, de coordenadas N 7.373.069,475 m e E 431.800,570 m com
o azimute de  176°12'39" e distância de  38,36 m,  na lateral  da área ZPA 7 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BX,  de  coordenadas  N
7.373.043,180 m e E 431.806,323 m com o azimute de 167°39'32" e distância de 26,92 m,
na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BY,  de coordenadas  N 7.373.016,872 m e  E 431.814,295 m com o azimute de
163°08'31" e distância de 27,49 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZ,  de  coordenadas  N 7.372.990,559  m e  E
431.828,925 m com o azimute de 150°55'34" e distância de 30,11 m, na lateral da área ZPA
7  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZA,  de
coordenadas  N 7.372.962,381  m e  E  431.859,593  m com o  azimute  de  132°34'37" e
distância de 41,65 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33BZB, de coordenadas  N 7.372.958,726 m e  E 431.862,925 m
com o azimute de 137°38'49" e distância de 4,95 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZC,  de  coordenadas  N
7.372.912,667 m e E 431.893,505 m com o azimute de 146°25'07" e distância de 55,29 m,
na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BZD, de coordenadas  N 7.372.926,724 m e  E 431.905,469 m com o azimute de
40°24'05" e distância de 18,46 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33BZE,  de coordenadas  N 7.372.953,109 m e  E
431.929,187 m com o azimute de 41°57'11" e distância de 35,48 m, na lateral da área ZPA
7  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BZF,  de
coordenadas  N  7.372.985,939  m e  E  431.967,332  m com  o  azimute  de  49°16'57" e
distância de 50,33 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33BZG, de coordenadas  N 7.373.022,701 m e  E 431.995,320 m
com o azimute de 37°16'59" e distância de 46,20 m, na lateral da área ZPA 7 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AT,  de  coordenadas  N
7.373.043,059 m e E 432.003,300 m com o azimute de 21°24'16" e distância de 21,87 m, na
lateral da área ZPA 7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33AS, de coordenadas N 7.373.065,289 m e E 432.022,651 m com o azimute de 41°02'21"
e distância de  29,47 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 33AR, de coordenadas N 7.373.077,795 m e E 432.033,519 m com
o azimute de  40°59'29" e distância de  16,57 m,  na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33AQ, de coordenadas N 7.373.080,125
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m e E 432.044,005 m com o azimute de 77°28'20" e distância de 10,74 m, na lateral da área
ZPE  8  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  33AP,  de
coordenadas  N 7.373.074,518  m e  E  432.049,391  m com o  azimute  de  136°09'06" e
distância de 7,78 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  33AO, de coordenadas  N 7.373.058,559 m e  E 432.062,124 m com o
azimute de  141°24'54" e distância de  20,42 m,  na lateral  da área ZPE 8 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 33AN, de coordenadas N 7.373.046,419
m e E 432.069,157 m com o azimute de 149°54'55" e distância de 14,03 m, na lateral da
área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto  33XAM,  de
coordenadas  N 7.372.993,511  m e  E  432.048,294  m com o  azimute  de  201°31'14" e
distância de 56,87 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33XAL, de coordenadas  N 7.372.944,733 m e  E 432.011,511 m
com o azimute de 217°01'10" e distância de 61,09 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAK,  de  coordenadas  N
7.372.924,840 m e E 431.988,404 m com o azimute de 229°16'28" e distância de 30,49 m,
na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33XAJ, de coordenadas  N 7.372.909,601 m e  E 431.970,595 m com o azimute de
229°26'48" e distância de 23,44 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até o ponto  33XAI,  de  coordenadas  N 7.372.880,653 m e  E
431.944,800 m com o azimute de 221°42'13" e distância de 38,77 m, na lateral da área ZPA
2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAH,  de
coordenadas  N 7.372.833,604  m e  E  431.925,634  m com o  azimute  de  202°09'51" e
distância de 50,80 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33XAG, de coordenadas N 7.372.805,051 m e  E 431.929,526 m
com o azimute de 172°14'17" e distância de 28,82 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAF,  de  coordenadas  N
7.372.795,914 m e E 431.928,401 m com o azimute de 187°01'09" e distância de 9,21 m, na
lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
33XAE,  de  coordenadas  N  7.372.732,586  m e  E  431.918,028  m com  o  azimute  de
189°18'08" e distância de 64,17 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33XAD,  de coordenadas  N 7.372.721,419 m e  E
431.913,728 m com o azimute de 201°03'35" e distância de 11,97 m, na lateral da área ZPA
2  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAC,  de
coordenadas  N 7.372.676,133  m e  E  431.885,057  m com o  azimute  de  212°20'18" e
distância de 53,60 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33XAB, de coordenadas  N 7.372.617,628 m e  E 431.847,949 m
com o azimute de 212°23'09" e distância de 69,28 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33XAA,  de  coordenadas  N
7.372.579,363 m e E 431.809,684 m com o azimute de 225°00'00" e distância de 54,11 m,
na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
vértice  33XA,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas  coordenadas  N
7.372.574,198 m e E 431.804,520 m, na lateral da área ZPA 2 - ZONA DE PROTEÇÃO
DOS ATRIBUTOS, com azimute de  224°59'40" e distância de  7,30 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 40.230,83 m² ou 4,0231 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE1- ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 24.150,15 m² ou 2,4150 ha.    
Perímetro: 626,73 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  9A, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.422,705  m e E
429.405,589  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  10,  de
coordenadas  N 7.370.426,866  m e  E  429.390,988  m com o  azimute  de  285°54'23" e
distância de 15,18 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 11, de
coordenadas  N 7.370.446,641  m e  E  429.380,400  m com o  azimute  de  331°50'04" e
distância de 22,43 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 12, de
coordenadas N 7.370.587,965 m e E 429.506,768 m, com distância de 384,20 m em curvas
sinuosas,  na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  13A,  de
coordenadas  N 7.370.561,507  m e  E  429.510,100  m com o  azimute  de  172°49'20" e
distância de 26,67 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 13AA,
de coordenadas  N 7.370.558,576 m e  E 429.500,018 m com o azimute de  253°47'24" e
distância de 10,50 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 13AB, de coordenadas N 7.370.542,702 m e E 429.476,731 m com o azimute
de  235°43'08" e  distância  de  28,18 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  13AC, de coordenadas  N 7.370.521,538 m e  E
429.461,922 m com o azimute de  214°58'53" e distância de  25,83 m, na lateral da área
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice 9A, ponto inicial da descrição
deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.370.422,705 m e E 429.405,589 m,  na
lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de 209°40'56" e distância
de 113,76 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 24.150,15 m² ou 2,4150 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE 2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São Sebastião, Estado 
de São Paulo.    

Área Total: 3.040,05 m² ou 0,3040 ha.    
Perímetro: 302,86 m. 

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  5A, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.485,180  m e E
429.614,937  m;  na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  6,  de
coordenadas  N 7.370.475,673  m e  E  429.552,257  m com o  azimute  de  261°22'31" e
distância de 63,40 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 7, de
coordenadas  N 7.370.451,447  m e  E  429.504,055  m com o  azimute  de  243°18'58" e
distância de 53,95 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 7A, de
coordenadas  N 7.370.438,847  m e  E  429.495,359  m com o  azimute  de  214°36'43" e
distância de 15,31 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 5AG, de
coordenadas N 7.370.465,101 m e E 429.498,317 m com o azimute de 6°25'42" e distância
de 26,42 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto
5AF, de coordenadas N 7.370.491,664 m e E 429.511,445 m com o azimute de 26°17'58" e
distância de 29,63 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 5AE, de coordenadas N 7.370.508,599 m e E 429.541,923 m com o azimute de
60°56'29" e distância de 34,87 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 5AD, de coordenadas N 7.370.507,055 m e E 429.571,978 m com
o azimute de  92°56'27" e distância de  30,10 m,  na lateral  da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  5AC, de coordenadas  N 7.370.499,993 m e  E
429.585,977 m com o azimute de  116°46'10" e distância de  15,68 m, na lateral da área
ZUS1 -  ZONA USO SUSTENTÁVEL,  deste segue até o ponto  5AB,  de coordenadas  N
7.370.491,259 m e E 429.594,816 m com o azimute de 134°39'28" e distância de 12,43 m,
na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  5AA, de
coordenadas  N 7.370.488,038  m e  E  429.603,066  m com o  azimute  de  111°19'37" e
distância de 8,86 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até
o  vértice  5A,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas  coordenadas  N
7.370.485,180  m e E  429.614,937  m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, com azimute de  103°32'12" e distância de  12,21 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 3.040,05 m² ou 0,3040 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE 3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São Sebastião, Estado 
de São Paulo.    

Área Total: 14.157,82 m² ou 1,4158 ha.    
Perímetro: 489,58 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  16, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.566,405  m e E
429.656,247  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  17,  de
coordenadas  N 7.370.625,514  m e  E  429.634,671  m com o  azimute  de  339°56'49" e
distância de 62,92 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 18, de
coordenadas N 7.370.655,094 m e E 429.639,517 m com o azimute de 9°18'14" e distância
de  29,97 m,  na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  19,  de
coordenadas  N  7.370.707,512  m e  E  429.695,003  m com  o  azimute  de  46°37'43" e
distância de 76,33 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 20, de
coordenadas  N  7.370.721,629  m e  E  429.779,374  m com  o  azimute  de  80°30'04" e
distância de 85,54 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 20A, de
coordenadas  N 7.370.677,919  m e  E  429.778,654  m com o  azimute  de  180°56'37" e
distância de 43,72 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 20B, de coordenadas N 7.370.646,620 m e E 429.786,842 m com o azimute de
165°20'23" e distância de 32,35 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 20C, de coordenadas N 7.370.639,463 m e E 429.785,549 m com o
azimute  de  190°14'27" e  distância  de  7,27 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  20D,  de coordenadas  N 7.370.633,499 m e  E
429.782,664 m com o azimute de 205°48'53" e distância de 6,63 m, na lateral da área ZUS1
-  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  20E,  de  coordenadas  N
7.370.628,032 m e E 429.776,497 m com o azimute de 228°26'36" e distância de 8,24 m, na
lateral  da  área  ZUS1 -  ZONA USO SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  20F,  de
coordenadas  N 7.370.606,776  m e  E  429.714,276  m com o  azimute  de  251°08'20" e
distância de 65,75 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 20G, de coordenadas N 7.370.588,424 m e E 429.683,690 m com o azimute de
239°02'08" e distância de 35,67 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até  o vértice  16,  ponto  inicial  da descrição deste  perímetro, definido pelas
coordenadas N 7.370.566,405 m e E 429.656,247 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, com azimute de  231°15'29" e distância de  35,19 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 14.157,82 m² ou 1,4158 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196- Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPA4 - ZONA SOB PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 5.011,46 m² ou 0,5011 ha.    
Perímetro: 310,08 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  22, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.040,360  m e E
430.019,811 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  22A,  de
coordenadas  N  7.371.092,239  m e  E  430.128,869  m com  o  azimute  de  64°33'34" e
distância de 120,77 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 22AA,
de coordenadas  N 7.371.080,859 m e  E 430.132,851 m com o azimute de  160°42'52" e
distância de 12,06 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 22AB, de coordenadas N 7.371.058,580 m e E 430.148,278 m com o azimute
de  145°17'58" e  distância  de  27,10 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22AC, de coordenadas  N 7.371.057,560 m e  E
430.144,080 m com o azimute de 256°20'36" e distância de 4,32 m, na lateral da área ZUS1
-  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  22AD,  de  coordenadas  N
7.371.035,641 m e E 430.130,876 m com o azimute de 211°03'53" e distância de 25,59 m,
na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 22AE, de
coordenadas  N 7.371.025,366  m e  E  430.115,999  m com o  azimute  de  235°22'07" e
distância de 18,08 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 22AF, de coordenadas N 7.371.018,202 m e E 430.095,121 m com o azimute de
251°03'40" e distância de 22,07 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 22AG, de coordenadas N 7.371.018,175 m e E 430.075,349 m com
o azimute de  269°55'18" e distância de  19,77 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22AH, de coordenadas  N 7.371.028,584 m e  E
430.039,055 m com o azimute de  286°00'10" e distância de  37,76 m, na lateral da área
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice 22, ponto inicial da descrição
deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.371.040,360 m e E 430.019,811 m,  na
lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de 301°27'50" e distância
de 22,56 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 5.011,46 m² ou 0,5011 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_____________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE5 - ZONA SOB PROTEÇÃO SUSTENTAVEL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 26.004,54 m² ou 2,6005 ha.    
Perímetro: 1.051,61 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  22B, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.098,823  m e E
430.142,708 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  22C,  de
coordenadas  N  7.371.198,365  m e  E  430.351,963  m com  o  azimute  de  64°33'35" e
distância de 231,72 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 48B,
de coordenadas  N 7.371.134,186 m e  E 430.351,963 m com o azimute de  180°00'00" e
distância de 64,18 m, na lateral da área ZUS5 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 49, de coordenadas N 7.371.134,640 m e E 430.314,590 m com o azimute de
270°41'46" e distância de 37,38 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  50,  de  coordenadas  N 7.370.975,940  m e  E  430.311,370  m com o  azimute  de
181°09'45" e distância de 158,73 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  51,  de  coordenadas  N 7.370.976,890  m e  E  430.280,690  m com o  azimute  de
271°46'25" e distância de 30,69 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  51A,  de coordenadas  N 7.370.924,057 m e  E 430.278,818 m com o azimute  de
182°01'45" e distância de 52,87 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  22BM, de coordenadas  N 7.370.924,861 m e  E 430.271,374 m com o azimute de
276°09'52" e distância de 7,49 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 22BL, de coordenadas N 7.370.930,471 m e E 430.251,387 m com
o azimute de  285°40'43" e distância de  20,76 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BK, de coordenadas  N 7.370.939,676 m e  E
430.236,866 m com o azimute de  302°22'16" e distância de  17,19 m, na lateral da área
ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BJ,  de coordenadas  N
7.370.960,960 m e E 430.211,837 m com o azimute de 310°22'37" e distância de 32,86 m,
na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BI, de
coordenadas  N 7.370.979,230  m e  E  430.174,513  m com o  azimute  de  296°04'54" e
distância de 41,56 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 22BH, de coordenadas N 7.370.997,276 m e E 430.129,081 m com o azimute
de  291°39'48" e  distância  de  48,88 m,  na  lateral  da  área  ZUS4  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BG, de coordenadas N 7.371.016,774 m e  E
430.174,672 m com o azimute de 66°50'42" e distância de 49,59 m, na lateral da área ZUS1
-  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  22BG,  de  coordenadas  N
7.371.016,774 m e E 430.174,672 m com distância de 141,01 m em curvas sinuosas, na
lateral  da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BE,  de
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coordenadas  N 7.371.059,694  m e  E  430.213,822  m com o  azimute  de  264°59'23" e
distância de 30,27 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 22BD, de coordenadas N 7.371.063,874 m e E 430.191,802 m com o azimute
de  280°44'54" e  distância  de  22,41 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BC, de coordenadas  N 7.371.066,769 m e  E
430.182,034 m com o azimute de  286°30'31" e distância de  10,19 m, na lateral da área
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BB,  de coordenadas  N
7.371.069,219 m e E 430.167,248 m com o azimute de 279°24'30" e distância de 14,99 m,
na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 22BA, de
coordenadas  N 7.371.083,497  m e  E  430.151,902  m com o  azimute  de  312°56'07" e
distância de 20,96 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o vértice 22B, ponto inicial da descrição deste perímetro, definido pelas coordenadas N
7.371.098,823  m e E  430.142,708  m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, com azimute de  329°02'26" e distância de  17,87 m. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 26.004,54 m² ou 2,6005 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 344.429,13 m² ou 34,4429 ha.    
Perímetro: 3.964,54 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  22D, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.204,748  m e E
430.365,381  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  23,  de
coordenadas  N  7.371.241,863  m e  E  430.443,403  m com  o  azimute  de  64°33'35" e
distância de 86,40 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 23A, de
coordenadas  N  7.371.311,157  m e  E  430.516,564  m com  o  azimute  de  46°33'18" e
distância de 100,77 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 24, de
coordenadas  N  7.371.490,042  m e  E  430.611,979  m com  o  azimute  de  28°04'30" e
distância de 202,73 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 25, de
coordenadas  N  7.371.772,472  m e  E  430.729,948  m com  o  azimute  de  22°40'12" e
distância de 306,08 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 25A,
de coordenadas  N 7.371.913,670 m e  E 430.787,971 m com o azimute de  22°20'22" e
distância de 152,66 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 25AA,
de coordenadas  N 7.371.903,339 m e  E 430.794,183 m com o azimute de  148°58'54" e
distância de 12,05 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 25AB, de coordenadas N 7.371.865,711 m e E 430.796,319 m com o azimute
de  176°45'04" e  distância  de  37,69 m,  na  lateral  da  área  ZUS6  -  ZONA  USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AC, de coordenadas  N 7.371.782,080 m e  E
430.793,244 m com o azimute de  182°06'21" e distância de  83,69 m, na lateral da área
ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AD,  de coordenadas  N
7.371.730,289 m e E 430.796,531 m com o azimute de 176°22'07" e distância de 51,90 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 25AE, de
coordenadas  N 7.371.650,088  m e  E  430.815,267  m com o  azimute  de  166°51'03" e
distância de 82,36 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 25AF, de coordenadas N 7.371.591,949 m e E 430.822,562 m com o azimute de
172°50'53" e distância de 58,59 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL,
deste segue até o ponto 25AG, de coordenadas N 7.371.534,696 m e E 430.817,131 m com
o azimute de  185°25'08" e distância de  57,51 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AH, de coordenadas  N 7.371.486,645 m e  E
430.807,501 m com o azimute de  191°19'57" e distância de  49,01 m, na lateral da área
ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AI,  de coordenadas  N
7.371.448,567 m e E 430.801,319 m com o azimute de 189°13'18" e distância de 38,58 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 25AJ, de
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coordenadas  N 7.371.417,134  m e  E  430.797,977  m com o  azimute  de  186°04'08" e
distância de 31,61 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 25AK, de coordenadas N 7.371.399,928 m e E 430.800,311 m com o azimute
de  172°16'30" e  distância  de  17,36 m,  na  lateral  da  área  ZUS6  -  ZONA  USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AL, de coordenadas  N 7.371.361,387 m e  E
430.803,098 m com o azimute de  175°51'50" e distância de  38,64 m, na lateral da área
ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AM, de coordenadas  N
7.371.341,949 m e E 430.804,863 m com o azimute de 174°48'42" e distância de 19,52 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 25AN, de
coordenadas  N 7.371.300,366  m e  E  430.815,625  m com o  azimute  de  165°29'23" e
distância de 42,95 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 25AO, de coordenadas N 7.371.279,394 m e E 430.819,673 m com o azimute
de  169°04'31" e  distância  de  21,36 m,  na  lateral  da  área  ZUS6  -  ZONA  USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AP, de coordenadas  N 7.371.269,035 m e  E
430.820,848 m com o azimute de  173°31'43" e distância de  10,43 m, na lateral da área
ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  25AQ,  de coordenadas  N
7.371.247,251 m e E 430.821,018 m com o azimute de 179°33'10" e distância de 21,78 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 25AR, de
coordenadas  N 7.371.221,042  m e  E  430.818,634  m com o  azimute  de  185°11'51" e
distância de 26,32 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 25AS, de coordenadas N 7.371.178,722 m e E 430.818,244 m com o azimute de
180°31'41" e distância de 42,32 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTAVEL,
deste segue até o ponto 25AT, de coordenadas N 7.371.182,032 m e E 430.844,915 m com
o azimute de  82°55'32" e distância de  26,88 m,  na lateral  da área ZUS6 - ZONA USO
SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto  45B,  de coordenadas  N 7.371.341,117 m e  E
431.490,013 m com distância de 814,74 m em curvas sinuosas, na lateral da área ZUS6 -
ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue até o ponto 46, de coordenadas N 7.371.038,260
m e E 431.482,760 m com o azimute de 181°22'19" e distância de 302,94 m, na lateral da
área a quem pertencer, deste segue até o ponto 47, de coordenadas N 7.371.026,510 m e E
430.497,230 m com o azimute de 269°19'01" e distância de 985,60 m, na lateral da área a
quem pertencer,  deste  segue até  o  ponto  48,  de  coordenadas  N 7.371.133,958 m e  E
430.370,807 m com o azimute de 310°21'40" e distância de 165,92 m, na lateral da área a
quem pertencer, deste segue até o ponto  48A,  de coordenadas  N 7.371.134,023 m e  E
430.365,381 m com o azimute de  270°41'49" e distância de  5,42 m, na lateral da área a
quem pertencer, deste segue até o vértice 22D, ponto inicial da descrição deste perímetro,
definido pelas coordenadas N 7.371.204,748 m e E 430.365,381 m, na lateral da área ZUS5
-  ZONA  USO  SUSTENTAVEL,  com  azimute  de  0°00'00" e  distância  de  70,73  m. O
perímetro acima descrito encerra uma área de 344.429,13 m² ou 34,4429 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 1.509.588,36 m² ou 150,9588 ha.    
Perímetro: 6.743,98 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  25B, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.944,989  m e E
430.800,841  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  26,  de
coordenadas  N  7.372.013,744  m e  E  430.829,095  m com  o  azimute  de  22°20'23" e
distância de 74,33 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 27, de
coordenadas  N  7.372.113,080  m e  E  430.885,520  m com  o  azimute  de  29°35'51" e
distância de 114,24 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 27A,
de coordenadas  N 7.372.175,658 m e  E 430.951,396 m com o azimute de  46°28'15" e
distância de 90,86 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 33AM,
de coordenadas  N 7.372.108,180 m e  E 432.121,727 m com o azimute de  93°17'59" e
distância de  1.172,28 m,  na lateral  da área ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste
segue até o ponto  33AL, de coordenadas  N 7.372.013,462 m e  E 432.410,079 m com o
azimute de  108°11'04" e distância de  303,51 m, na lateral da área ZUS10 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  41AA, de coordenadas  N 7.371.994,545 m e  E
432.467,693 m com o azimute de 108°10'38" e distância de 60,64 m, na lateral da área ZPA
3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41A,  de
coordenadas  N 7.371.904,700  m e  E  432.740,607  m com o  azimute  de  108°13'19" e
distância de 287,32 m, na lateral da área ZUS7 - ZONA USO SUSTENTAVEL, deste segue
até o ponto 42, de coordenadas N 7.371.199,176 m e E 432.525,435 m com o azimute de
196°57'39" e distância de 737,61 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  43,  de  coordenadas  N 7.370.950,510  m e  E  431.695,980  m com o  azimute  de
253°18'42" e distância de 865,93 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  44,  de  coordenadas  N 7.371.851,004  m e  E  431.695,547  m com o  azimute  de
359°58'21" e distância de 900,49 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  45,  de  coordenadas  N 7.371.850,020  m e  E  431.502,200  m com o  azimute  de
269°42'30" e distância de 193,35 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  45A,  de coordenadas  N 7.371.432,644 m e  E 431.492,205 m com o azimute  de
181°22'19" e distância de 417,50 m, na lateral da área a quem pertencer , deste segue até o
ponto  25BM,  de coordenadas  N 7.371.256,126 m e  E 430.848,210 m com distância de
824,23 m em curvas sinuosas,  na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 25BL, de coordenadas N 7.371.278,107 m e E 430.846,601 m com
o azimute de  355°48'48" e distância de  22,04 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  25BK, de coordenadas  N 7.371.328,121 m e  E
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430.837,910 m com o azimute de  350°08'31" e distância de  50,76 m, na lateral da área
ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  25BJ,  de coordenadas  N
7.371.353,166 m e E 430.831,579 m com o azimute de 345°48'49" e distância de 25,83 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  25BI, de
coordenadas  N 7.371.417,620  m e  E  430.826,730  m com o  azimute  de  355°41'51" e
distância de 64,64 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 25BH, de coordenadas N 7.371.501,305 m e E 430.839,237 m com o azimute
de 8°30'00" e distância de 84,61 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 25BG, de coordenadas N 7.371.529,707 m e E 430.845,537 m com
o azimute de  12°30'24" e distância de  29,09 m,  na lateral  da área ZUS6 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  25BF, de coordenadas  N 7.371.594,771 m e  E
430.851,199 m com o azimute de 4°58'24" e distância de 65,31 m, na lateral da área ZUS6 -
ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  25BE,  de  coordenadas  N
7.371.652,372 m e E 430.844,130 m com o azimute de 353°00'12" e distância de 58,03 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 25BD, de
coordenadas  N 7.371.733,515  m e  E  430.825,256  m com o  azimute  de  346°54'21" e
distância de 83,31 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 25BC, de coordenadas N 7.371.782,744 m e E 430.821,466 m com o azimute
de  355°35'52" e  distância  de  49,37 m,  na  lateral  da  área  ZUS6  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  25BB, de coordenadas  N 7.371.866,399 m e  E
430.825,256 m com o azimute de 2°35'38" e distância de 83,74 m, na lateral da área ZUS6 -
ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  25BA,  de  coordenadas  N
7.371.913,907 m e E 430.821,466 m com o azimute de 355°26'20" e distância de 47,66 m,
na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice 25B, ponto
inicial  da descrição deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.371.944,989 m e E
430.800,841 m, na lateral da área ZUS6 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de
326°25'59" e distância de 37,30 m, na lateral da área a quem pertencer. O perímetro acima
descrito encerra uma área de 1.509.588,36 m² ou 150,9588 ha. 

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 720.777,79 m² ou 72,0778 ha.    
Perímetro: 5.905,74 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  34A, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.977,502  m e E
431.575,483 m; na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 34CMJ, de
coordenadas  N 7.373.042,715  m e  E  431.287,420  m com o  azimute  de  282°45'21" e
distância de 295,35 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 34CMI,
de coordenadas  N 7.373.050,680 m e  E 431.293,568 m com o azimute de  37°39'49" e
distância de 10,06 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  34CMH, de coordenadas N 7.373.067,481 m e  E 431.329,875 m
com o azimute de 65°10'04" e distância de 40,01 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CMG,  de  coordenadas  N
7.373.069,440 m e E 431.364,944 m com o azimute de 86°48'10" e distância de 35,12 m, na
lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34CMF,  de  coordenadas  N  7.373.062,672  m e  E  431.432,695  m com  o  azimute  de
95°42'17" e distância de 68,09 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  34CME,  de coordenadas  N 7.373.078,638 m e  E
431.445,249 m com o azimute de 38°10'40" e distância de 20,31 m, na lateral da área ZPA
5  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CMD,  de
coordenadas  N 7.373.107,257  m e  E  431.436,907  m com o  azimute  de  343°44'58" e
distância de 29,81 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  34CMC, de coordenadas N 7.373.137,394 m e  E 431.431,168 m
com o azimute de 349°13'06" e distância de 30,68 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CMB,  de  coordenadas  N
7.373.154,396 m e E 431.429,957 m com o azimute de 355°55'33" e distância de 17,05 m,
na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34CMA, de coordenadas N 7.373.191,632 m e  E 431.435,835 m com o azimute de
8°58'14" e distância de  37,70 m, na lateral da área ZPA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34CM,  de  coordenadas  N 7.373.212,334 m e  E
431.448,194 m com o azimute de 30°50'13" e distância de 24,11 m, na lateral da área ZPA
5  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CL,  de
coordenadas  N  7.373.232,755  m e  E  431.458,998  m com  o  azimute  de  27°52'54" e
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distância de 23,10 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CK, de coordenadas N 7.373.267,612 m e E 431.458,881 m com
o azimute de  359°48'28" e distância de  34,86 m,  na lateral  da área ZPA 4 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CJ,  de  coordenadas  N
7.373.246,369 m e E 431.418,480 m com o azimute de 242°15'52" e distância de 45,65 m,
na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34CI,  de coordenadas  N 7.373.231,704 m e  E 431.394,339 m com o azimute de
238°43'21" e distância de 28,25 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34CH,  de  coordenadas  N 7.373.221,168  m e  E
431.363,981 m com o azimute de 250°51'37" e distância de 32,13 m, na lateral da área ZPA
4  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CG,  de
coordenadas  N 7.373.202,354  m e  E  431.327,341  m com o  azimute  de  242°49'13" e
distância de 41,19 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CF, de coordenadas N 7.373.186,195 m e E 431.306,455 m com
o azimute de  232°16'18" e distância de  26,41 m,  na lateral  da área ZPA 4 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CE,  de  coordenadas  N
7.373.171,612 m e E 431.293,386 m com o azimute de 221°51'58" e distância de 19,58 m,
na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34CD,  de coordenadas  N 7.373.138,224 m e  E 431.267,240 m com o azimute de
218°03'52" e distância de 42,41 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34CC,  de  coordenadas  N 7.373.122,159  m e  E
431.256,672 m com o azimute de 213°20'17" e distância de 19,23 m, na lateral da área ZPA
4  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34CB,  de
coordenadas  N 7.373.103,447  m e  E  431.240,154  m com o  azimute  de  221°26'11" e
distância de 24,96 m, na lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34CA, de coordenadas N 7.373.068,895 m e E 431.199,985 m com
o azimute de  229°17'56" e distância de  52,98 m,  na lateral  da área ZPA 4 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34C,  de  coordenadas  N
7.373.063,570 m e E 431.195,295 m com o azimute de 221°22'19" e distância de 7,10 m, na
lateral da área ZPA 4 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
35, de coordenadas N 7.373.073,752 m e E 431.150,318 m com o azimute de 282°45'21" e
distância de 46,12 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 36, de
coordenadas  N  7.373.476,678  m e  E  431.502,065  m com  o  azimute  de  41°07'13" e
distância de 534,86 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 37, de
coordenadas  N 7.373.521,357 m e  E 432.329,511 m com distância  de  1.786,77 m em
curvas sinuosas, na lateral do PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR, deste segue até o
ponto 38, de coordenadas N 7.373.168,859 m e E 432.653,507 m com distância de 572,48
m em curvas sinuosas, na lateral do PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR, deste segue
até o ponto 38A, de coordenadas N 7.372.916,400 m e E 432.645,510 m com o azimute de
181°45'53" e distância de 252,59 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  38AA,  de coordenadas  N 7.372.930,987 m e  E 432.617,254 m com o azimute de
297°18'17" e distância de 31,80 m, na lateral da área ZPA1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  38AB,  de  coordenadas  N 7.372.943,158  m e  E
432.609,402 m com o azimute de  327°10'20" e distância de  14,48 m, na lateral da área
ZPA1  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  38AC,  de
coordenadas  N 7.372.954,795  m e  E  432.601,430  m com o  azimute  de  325°35'12" e
distância de 14,11 m, na lateral da área ZPA1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 38AD, de coordenadas N 7.372.978,465 m e E 432.583,698 m com
o azimute de  323°09'43" e distância de  29,58 m,  na lateral  da área ZPA1 -  ZONA DE
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PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  38AE,  de  coordenadas  N
7.372.990,427 m e E 432.573,893 m com o azimute de 320°39'33" e distância de 15,47 m,
na lateral  da área ZPA1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  38AF,  de coordenadas  N 7.373.001,698 m e  E 432.564,087 m com o azimute de
318°58'34" e distância de 14,94 m, na lateral da área ZPA1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  38AG,  de  coordenadas  N 7.373.021,868 m e  E
432.545,015 m com o azimute de  316°36'10" e distância de  27,76 m, na lateral da área
ZPA1  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AY,  de
coordenadas  N 7.373.074,543  m e  E  432.505,485  m com o  azimute  de  323°06'49" e
distância de 65,86 m, na lateral da área ZPA1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 41AZ, de coordenadas N 7.373.091,784 m e E 432.492,553 m com
o azimute de  323°07'39" e distância de  21,55 m,  na lateral  da área ZPA3 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AZA,  de  coordenadas  N
7.373.116,247 m e E 432.468,104 m com o azimute de 315°00'59" e distância de 34,59 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  41AZB, de coordenadas  N 7.373.117,414 m e  E 432.461,103 m com o azimute de
279°27'49" e distância de  7,10 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACT,  de coordenadas  N 7.373.102,268 m e  E
432.454,103 m com o azimute de  204°48'18" e distância de  16,69 m, na lateral da área
ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33ACS,  de
coordenadas  N 7.373.085,275  m e  E  432.442,281  m com o  azimute  de  214°49'35" e
distância de 20,70 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  34AZH, de coordenadas  N 7.373.063,813 m e  E 432.427,336 m
com o azimute de 214°51'05" e distância de 26,15 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AZG,  de  coordenadas  N
7.373.040,839 m e E 432.405,683 m com o azimute de 223°18'16" e distância de 31,57 m,
na lateral  da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AZF, de coordenadas  N 7.373.014,877 m e  E 432.387,721 m com o azimute de
214°40'40" e distância de 31,57 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  34AZE,  de coordenadas  N 7.372.981,152 m e  E
432.357,455 m com o azimute de  221°54'21" e distância de  45,31 m, na lateral da área
ZPA2 -  ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  34AZD,  de
coordenadas  N 7.372.943,804  m e  E  432.331,795  m com o  azimute  de  214°29'28" e
distância de 45,31 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  34AZC, de coordenadas  N 7.372.929,494 m e  E 432.319,875 m
com o azimute de 219°47'38" e distância de 18,62 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AZB,  de  coordenadas  N
7.372.915,799 m e E 432.305,841 m com o azimute de 225°42'02" e distância de 19,61 m,
na lateral  da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AZA, de coordenadas  N 7.372.904,774 m e  E 432.291,997 m com o azimute de
231°28'02" e distância de 17,70 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AZ,  de  coordenadas  N 7.372.893,703  m e  E
432.274,703 m com o azimute de  237°22'27" e distância de  20,53 m, na lateral da área
ZPA2  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AY,  de
coordenadas  N 7.372.877,391  m e  E  432.232,758  m com o  azimute  de  248°44'58" e
distância de 45,01 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34AX, de coordenadas N 7.372.880,886 m e E 432.203,629 m com
o azimute de  276°50'31" e distância de  29,34 m,  na lateral  da área ZPA2 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AW,  de  coordenadas  N
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7.372.904,189 m e E 432.179,161 m com o azimute de 313°36'11" e distância de 33,79 m,
na lateral  da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AV,  de coordenadas  N 7.372.964,776 m e  E 432.159,354 m com o azimute de
341°53'47" e distância de 63,74 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34AU,  de  coordenadas  N 7.372.974,097  m e  E
432.147,702 m com o azimute de  308°39'29" e distância de  14,92 m, na lateral da área
ZPA2  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AT,  de
coordenadas  N 7.372.970,602  m e  E  432.115,079  m com o  azimute  de  263°53'06" e
distância de 32,81 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34AS, de coordenadas N 7.372.974,097 m e E 432.101,097 m com
o azimute de  284°02'04" e distância de  14,41 m,  na lateral  da área ZPA2 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AR,  de  coordenadas  N
7.372.989,244 m e E 432.088,280 m com o azimute de 319°45'47" e distância de 19,84 m,
na lateral  da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AQ, de coordenadas  N 7.373.006,538 m e  E 432.085,262 m com o azimute de
350°06'03" e distância de 17,56 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34AP,  de  coordenadas  N 7.373.021,111 m e  E
432.081,067 m com o azimute de  343°56'27" e distância de  15,16 m, na lateral da área
ZPA2 -  ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AO,  de
coordenadas  N 7.373.034,825  m e  E  432.075,614  m com o  azimute  de  338°18'58" e
distância de 14,76 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33AN, de coordenadas N 7.373.046,419 m e E 432.069,157 m com
o azimute de  330°53'08" e distância de  13,27 m,  na lateral  da área ZPA2 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AO,  de  coordenadas  N
7.373.058,559 m e E 432.062,124 m com o azimute de 329°54'55" e distância de 14,03 m,
na lateral  da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AP,  de coordenadas  N 7.373.074,518 m e  E 432.049,391 m com o azimute de
321°24'54" e distância de 20,42 m, na lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33AQ,  de  coordenadas  N 7.373.080,125 m e  E
432.044,005 m com o azimute de 316°09'06" e distância de 7,78 m, na lateral da área ZPA8
- ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto 33AR, de coordenadas
N 7.373.077,795 m e E 432.033,519 m com o azimute de 257°28'20" e distância de 10,74
m, na lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AS,  de coordenadas  N 7.373.065,289 m e  E 432.022,651 m com o azimute de
220°59'29" e distância de 16,57 m, na lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AT,  de  coordenadas  N 7.373.043,059  m e  E
432.003,300 m com o azimute de  221°02'21" e distância de  29,47 m, na lateral da área
ZPA8  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AU,  de
coordenadas  N 7.373.024,198  m e  E  431.986,913  m com o  azimute  de  220°59'06" e
distância de 24,98 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33AV, de coordenadas N 7.373.007,886 m e E 431.962,445 m com
o azimute de  236°18'36" e distância de  29,41 m,  na lateral  da área ZPA7 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AW,  de  coordenadas  N
7.373.004,391 m e E 431.946,133 m com o azimute de 257°54'24" e distância de 16,68 m,
na lateral  da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AX,  de coordenadas  N 7.373.007,886 m e  E 431.915,840 m com o azimute de
276°34'53" e distância de 30,49 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33AY,  de  coordenadas  N 7.373.028,859 m e  E
431.883,216 m com o azimute de  302°44'09" e distância de  38,78 m, na lateral da área



5

ZPA7  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AZ,  de
coordenadas  N 7.373.043,869  m e  E  431.869,553  m com o  azimute  de  317°41'23" e
distância de 20,30 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto  33AZA, de coordenadas  N 7.373.059,260 m e  E 431.857,902 m
com o azimute de 322°52'27" e distância de 19,30 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AZB,  de  coordenadas  N
7.373.078,230 m e E 431.846,191 m com o azimute de 328°18'40" e distância de 22,29 m,
na lateral  da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AZC, de coordenadas  N 7.373.095,271 m e  E 431.837,776 m com o azimute de
333°43'10" e distância de 19,01 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  33AZD,  de coordenadas  N 7.373.135,726 m e  E
431.819,838 m com o azimute de  336°05'14" e distância de  44,25 m, na lateral da área
ZPA7  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BU,  de
coordenadas  N 7.373.174,349  m e  E  431.798,729  m com o  azimute  de  331°20'30" e
distância de 44,02 m, na lateral da área ZPA7 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BT, de coordenadas N 7.373.191,978 m e E 431.788,840 m com
o azimute de  330°42'35" e distância de  20,21 m,  na lateral  da área ZPA8 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BS,  de  coordenadas  N
7.373.211,805 m e E 431.773,666 m com o azimute de 322°34'21" e distância de 24,97 m,
na lateral  da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BR,  de coordenadas  N 7.373.212,951 m e  E 431.767,867 m com o azimute de
281°10'44" e distância de  5,91 m, na lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33BQ,  de  coordenadas  N 7.373.202,465 m e  E
431.762,041 m com o azimute de  209°03'23" e distância de  12,00 m, na lateral da área
ZPA8  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BP,  de
coordenadas  N 7.373.195,185  m e  E  431.750,761  m com o  azimute  de  237°09'44" e
distância de 13,42 m, na lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BO, de coordenadas N 7.373.189,203 m e E 431.741,955 m com
o azimute de  235°48'41" e distância de  10,65 m,  na lateral  da área ZPA8 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BN,  de  coordenadas  N
7.373.186,840 m e E 431.738,847 m com o azimute de 232°45'16" e distância de 3,90 m, na
lateral da área ZPA8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34AK,  de  coordenadas  N  7.373.181,660  m e  E  431.731,385  m com  o  azimute  de
235°13'56" e distância de  9,08 m, na lateral da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AJ,  de  coordenadas  N 7.373.173,379  m e  E
431.720,404 m com o azimute de  232°58'45" e distância de  13,75 m, na lateral da área
ZPA6  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AI,  de
coordenadas  N 7.373.162,850  m e  E  431.707,280  m com o  azimute  de  231°15'39" e
distância de 16,83 m, na lateral da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34AH, de coordenadas N 7.373.129,453 m e E 431.675,319 m com
o azimute de  223°44'29" e distância de  46,23 m,  na lateral  da área ZPA6 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AG,  de  coordenadas  N
7.373.094,107 m e E 431.645,527 m com o azimute de 220°07'35" e distância de 46,23 m,
na lateral  da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AF,  de coordenadas  N 7.373.077,777 m e  E 431.610,247 m com o azimute de
245°09'43" e distância de 38,88 m, na lateral da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  34AE,  de  coordenadas  N 7.373.057,988 m e  E
431.576,784 m com o azimute de  239°24'04" e distância de  38,88 m, na lateral da área
ZPA6  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AD,  de
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coordenadas  N 7.373.042,841  m e  E  431.567,463  m com o  azimute  de  211°36'25" e
distância de 17,78 m, na lateral da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 34AC, de coordenadas N 7.373.028,859 m e E 431.567,463 m com
o azimute de  180°00'00" e distância de  13,98 m,  na lateral  da área ZPA6 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AB,  de  coordenadas  N
7.373.012,547 m e E 431.576,784 m com o azimute de 150°15'20" e distância de 18,79 m,
na lateral  da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  34AA,  de coordenadas  N 7.372.991,235 m e  E 431.600,952 m com o azimute de
131°24'24" e distância de 32,22 m, na lateral da área ZPA6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o vértice  34A,  ponto inicial  da descrição deste perímetro,
definido pelas coordenadas N 7.372.977,502 m e E 431.575,483 m, na lateral da área ZUS9
-  ZONA USO SUSTENTAVEL,  com azimute  de  241°39'59" e  distância  de  28,94  m. O
perímetro acima descrito encerra uma área de 720.777,79 m² ou 72,0778 ha.

São Sebastião, 03 de Abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL

ÁREA DE INTERESSE HISTÓRICO CULTURAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira
Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 66.183,67 m² ou 6,6184 ha.    
Perímetro: 3.148,71 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se no ponto 1, definido pelas coordenadas N 7.370.908,282 m e E 429.894,331
m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  2,  de coordenadas  N
7.370.674,853 m e E 429.891,414 m com o azimute de 180°42'57" e distância de 233,45 m,
na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  3,  de  coordenadas  N
7.370.586,311 m e E 429.748,801 m com o azimute de 238°09'57" e distância de 167,86 m,
na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  4,  de  coordenadas  N
7.370.572,298 m e E 429.695,024 m com o azimute de 255°23'41" e distância de 55,57 m,
na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  5,  de  coordenadas  N
7.370.489,567 m e E 429.643,865 m com o azimute de 211°43'54" e distância de 97,27 m,
na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  5A,  de  coordenadas  N
7.370.485,180 m e E 429.614,937 m com o azimute de 261°22'36" e distância de 29,26 m,
na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  5AA,  de coordenadas  N
7.370.488,038 m e E 429.603,066 m com o azimute de 283°32'12" e distância de 12,21 m,
na lateral da área ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
5AB, de coordenadas N 7.370.491,259 m e E 429.594,816 m com o azimute de 291°19'37"
e distância de 8,86 m, na lateral da área ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  5AC,  de coordenadas  N 7.370.499,993 m e  E 429.585,977 m com o
azimute  de  314°39'28" e  distância  de  12,43 m,  na  lateral  da  área ZPE2 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 5AD, de coordenadas N 7.370.507,055 m
e E 429.571,978 m com o azimute de 296°46'10" e distância de 15,68 m, na lateral da área
ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 5AE, de coordenadas
N 7.370.508,599 m e E 429.541,923 m com o azimute de 272°56'27" e distância de 30,10
m, na lateral da área ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
5AF, de coordenadas N 7.370.491,664 m e E 429.511,445 m com o azimute de 240°56'29"
e distância de  34,87 m,  na lateral  da área ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 5AG, de coordenadas N 7.370.465,101 m e E 429.498,317 m com
o azimute de  206°17'58" e distância de  29,63 m,  na lateral da área ZPE2 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 7A, de coordenadas N 7.370.438,847 m e
E 429.495,359 m com o azimute de 186°25'42" e distância de 26,42 m, na lateral da área
ZPE2 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 8, de coordenadas N
7.370.327,544 m e E 429.418,543 m com o azimute de 214°36'42" e distância de 135,24 m,
na  lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  9,  de  coordenadas  N
7.370.418,544 m e E 429.420,189 m com o azimute de 1°02'10" e distância de 91,02 m, na
lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  9A,  de  coordenadas  N
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7.370.422,705 m e E 429.405,589 m com o azimute de 285°54'27" e distância de 15,18 m,
na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto  13AC, de coordenadas  N
7.370.521,538 m e E 429.461,922 m com o azimute de 29°40'56" e distância de 113,76 m,
na lateral da área ZPE1 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
13AB, de coordenadas N 7.370.542,702 m e E 429.476,731 m com o azimute de 34°58'53"
e distância de  25,83 m,  na lateral  da área ZPE1 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 13AA, de coordenadas N 7.370.558,576 m e E 429.500,018 m com
o azimute de  55°43'08" e distância de  28,18 m,  na lateral  da área ZPE1 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 13A, de coordenadas N 7.370.561,507 m
e E 429.510,100 m com o azimute de 73°47'24" e distância de 10,50 m, na lateral da área
ZPE1 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 13, de coordenadas N
7.370.558,039 m e E 429.510,537 m com o azimute de 172°49'05" e distância de 3,50 m, na
lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  14,  de  coordenadas  N
7.370.546,621 m e E 429.582,524 m com o azimute de 99°00'46" e distância de 72,89 m, na
lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  15,  de  coordenadas  N
7.370.508,429 m e E 429.615,690 m com o azimute de 139°01'44" e distância de 50,58 m,
na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  16,  de  coordenadas  N
7.370.566,405 m e E 429.656,247 m com o azimute de 34°58'29" e distância de 70,75 m, na
lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  20G,  de  coordenadas  N
7.370.588,424 m e E 429.683,690 m com o azimute de 51°15'29" e distância de 35,18 m, na
lateral da área ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 20F, de
coordenadas  N  7.370.606,776  m e  E  429.714,276  m com  o  azimute  de  59°02'08" e
distância de 35,67 m, na lateral da área ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  20E,  de coordenadas  N 7.370.628,032 m e  E 429.776,497 m com o
azimute  de  71°08'20" e  distância  de  65,75 m,  na  lateral  da  área  ZPE3  -  ZONA  SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 20D, de coordenadas N 7.370.633,499 m
e E 429.782,664 m com o azimute de 48°26'36" e distância de 8,24 m, na lateral da área
ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 20C, de coordenadas
N 7.370.639,463 m e E 429.785,549 m com o azimute de 25°48'53" e distância de 6,62 m,
na lateral da área ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
20B, de coordenadas N 7.370.646,620 m e E 429.786,842 m com o azimute de 10°14'27" e
distância de 7,27 m, na lateral da área ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  20A,  de coordenadas  N 7.370.677,919 m e  E 429.778,654 m com o
azimute  de  345°20'23" e  distância  de  32,35 m,  na  lateral  da  área ZPE3 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 20, de coordenadas N 7.370.721,629 m e
E 429.779,374 m com o azimute de  0°56'37" e distância de  43,72 m, na lateral da área
ZPE3 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 21, de coordenadas N
7.370.906,996 m e E 429.862,823 m com o azimute de 24°14'11" e distância de 203,29 m,
na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  22,  de  coordenadas  N
7.371.040,360 m e E 430.019,811 m com distância de 249,22 m em curvas sinuosas, na
lateral  da  área  a  quem  pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  22AH,  de  coordenadas  N
7.371.028,584 m e E 430.039,055 m com o azimute de 121°27'50" e distância de 22,56 m,
na lateral da área ZPE4 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
22AG,  de  coordenadas  N  7.371.018,175  m e  E  430.075,349  m com  o  azimute  de
106°00'10" e distância de  37,76 m,  na lateral  da área ZPE4 - ZONA SOB PROTEÇÃO
ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22AF,  de  coordenadas  N  7.371.018,202  m e  E
430.095,121 m com o azimute de 89°55'18" e distância de 19,77 m, na lateral da área ZPE4
- ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto  22AE, de coordenadas  N
7.371.025,366 m e E 430.115,999 m com o azimute de 71°03'40" e distância de 22,07 m, na
lateral da área ZPE4 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22AD,
de coordenadas  N 7.371.035,641 m e  E 430.130,876 m com o azimute de  55°22'07" e
distância de 18,08 m, na lateral da área ZPE4 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  22AC, de coordenadas  N 7.371.057,560 m e  E 430.144,080 m com o
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azimute  de  31°03'53" e  distância  de  25,59 m,  na  lateral  da  área  ZPE4  -  ZONA  SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22AB, de coordenadas N 7.371.058,580
m e E 430.148,278 m com o azimute de 76°20'36" e distância de 4,32 m, na lateral da área
ZPE4  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22AA,  de
coordenadas  N 7.371.080,859  m e  E  430.132,851  m com o  azimute  de  325°17'58" e
distância de 27,10 m, na lateral da área ZPE4 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  22A,  de coordenadas  N 7.371.092,239 m e  E 430.128,869 m com o
azimute  de  340°42'52" e  distância  de  12,06 m,  na  lateral  da  área ZPE4 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22B, de coordenadas N 7.371.098,823 m
e E 430.142,708 m com o azimute de 64°33'25" e distância de 15,33 m, na lateral da área a
quem pertencer, deste segue até o ponto  22BA, de coordenadas  N 7.371.083,497 m e  E
430.151,902 m com o azimute de  149°02'26" e distância de  17,87 m, na lateral da área
ZPE5  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22BB,  de
coordenadas  N 7.371.069,219  m e  E  430.167,248  m com o  azimute  de  132°56'07" e
distância de 20,96 m, na lateral da área ZPE5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  22BC, de coordenadas  N 7.371.066,769 m e  E 430.182,034 m com o
azimute  de  99°24'30" e  distância  de  14,99 m,  na  lateral  da  área  ZPE5  -  ZONA  SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22BD, de coordenadas N 7.371.063,874
m e E 430.191,802 m com o azimute de 106°30'31" e distância de 10,19 m, na lateral da
área  ZPE5  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22BE,  de
coordenadas  N 7.371.059,694  m e  E  430.213,822  m com o  azimute  de  100°44'54" e
distância de 22,41 m, na lateral da área ZPE5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  22BF, de coordenadas  N 7.371.062,338 m e  E 430.243,980 m com o
azimute  de  84°59'23" e  distância  de  30,27 m,  na  lateral  da  área  ZPE5  -  ZONA  SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22BG, de coordenadas N 7.371.016,774
m e E 430.174,672 m com distância de 141,01 m em curvas sinuosas, na lateral da área
ZPE5  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22BH,  de
coordenadas  N 7.370.997,276  m e  E  430.129,081  m com o  azimute  de  246°50'42" e
distância de 49,58 m, na lateral da área ZPE5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  54AI, de coordenadas  N 7.370.994,377 m e  E 430.122,975 m com o
azimute  de  244°36'09" e  distância  de  6,76 m,  na  lateral  da  área  ZUS4  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AH, de coordenadas  N 7.370.988,810 m e  E
430.099,924 m com o azimute de  256°25'21" e distância de  23,71 m, na lateral da área
ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AG,  de coordenadas  N
7.370.984,047 m e E 430.076,911 m com o azimute de 258°18'24" e distância de 23,50 m,
na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54AF, de
coordenadas  N 7.370.974,471  m e  E  430.063,372  m com o  azimute  de  234°43'43" e
distância de 16,58 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54AE, de coordenadas N 7.370.957,853 m e E 430.057,850 m com o azimute de
198°22'52" e distância de 17,51 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto  54ACF, de coordenadas  N 7.370.941,989 m e  E 430.056,261 m
com o azimute de 185°43'12" e distância de 15,94 m, na lateral da área ZUS3 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54ACE, de coordenadas N 7.370.915,015 m e E
430.069,763 m com o azimute de  153°24'34" e distância de  30,16 m, na lateral da área
ZUS3 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54ACD, de coordenadas  N
7.370.908,641 m e E 430.080,075 m com o azimute de 121°43'15" e distância de 12,12 m,
na lateral da área ZUS3 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54ACC, de
coordenadas  N 7.370.905,466  m e  E  430.093,570  m com o  azimute  de  103°14'22" e
distância de 13,86 m, na lateral da área ZUS3 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54ACB, de coordenadas N 7.370.908,643 m e E 430.107,859 m com o azimute
de 77°27'53" e distância de 14,64 m, na lateral da área ZUS3 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto  54ACA, de coordenadas N 7.370.915,792 m e  E 430.126,128 m
com o azimute de 68°37'43" e distância de 19,62 m, na lateral da área ZUS3 - ZONA USO
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SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AC, de coordenadas  N 7.370.919,746 m e  E
430.141,195 m com o azimute de 75°17'44" e distância de 15,58 m, na lateral da área ZUS3
-  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54AB,  de  coordenadas  N
7.370.919,751 m e E 430.164,215 m com o azimute de 89°59'15" e distância de 23,02 m, na
lateral  da  área ZUS4 -  ZONA USO SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54A,  de
coordenadas  N 7.370.910,160  m e  E  430.182,661  m com o  azimute  de  117°28'20" e
distância de 20,79 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54B, de coordenadas N 7.370.892,401 m e E 430.176,311 m com o azimute de
199°40'31" e distância de 18,86 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o
ponto  54BA,  de coordenadas  N 7.370.898,320 m e  E 430.156,272 m com o azimute de
286°27'21" e distância de 20,90 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 54BB, de coordenadas N 7.370.895,943 m e E 430.137,230 m com
o azimute de  262°53'05" e distância de  19,19 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BC, de coordenadas  N 7.370.881,653 m e  E
430.106,270 m com o azimute de  245°13'25" e distância de  34,10 m, na lateral da área
ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BD,  de coordenadas  N
7.370.878,495 m e E 430.088,021 m com o azimute de 260°10'56" e distância de 18,52 m,
na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54BE, de
coordenadas  N 7.370.880,846  m e  E  430.069,754  m com o  azimute  de  277°20'02" e
distância de 18,42 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54BF, de coordenadas N 7.370.890,385 m e E 430.051,499 m com o azimute de
297°35'20" e distância de 20,60 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 54BG, de coordenadas N 7.370.908,644 m e E 430.045,941 m com
o azimute de  343°04'12" e distância de  19,09 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BH, de coordenadas  N 7.370.917,374 m e  E
430.032,448 m com o azimute de  302°54'11" e distância de  16,07 m, na lateral da área
ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BI,  de coordenadas  N
7.370.917,373 m e E 430.012,580 m com o azimute de 269°59'50" e distância de 19,87 m,
na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54BJ, de
coordenadas  N 7.370.914,198  m e  E  429.982,448  m com o  azimute  de  263°59'06" e
distância de 30,30 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54BK, de coordenadas N 7.370.908,640 m e E 429.951,485 m com o azimute
de  259°49'25" e  distância  de  31,46 m,  na  lateral  da  área  ZUS2  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BL, de coordenadas  N 7.370.907,067 m e  E
429.932,470 m com o azimute de  265°16'16" e distância de  19,08 m, na lateral da área
ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BM, de coordenadas  N
7.370.907,065 m e E 429.907,446 m com o azimute de 269°59'44" e distância de 25,02 m,
na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice 1, ponto
inicial  da descrição deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.370.908,282 m e E
429.894,331 m, na lateral da área ZUS2 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de
275°18'06" e  distância  de  13,17  m. O  perímetro  acima  descrito  encerra  uma  área  de
66.183,67 m² ou 6,6184 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196 - Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS2 - ZONA USO SUSTENTAVEL

ÁREA DE INTERESSE PARA A RECUPERAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 10.105,13 m² ou 1,0105 ha.    
Perímetro: 654,37 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  54B, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.892,401  m e E
430.176,311  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  55,  de
coordenadas  N 7.370.819,446  m e  E  430.150,226  m com o  azimute  de  199°40'28" e
distância de 77,48 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 56, de
coordenadas  N 7.370.839,460  m e  E  430.105,490  m com o  azimute  de  294°06'10" e
distância de 49,01 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 1, de
coordenadas  N 7.370.908,282  m e  E  429.894,331  m com o  azimute  de  288°03'08" e
distância de 222,09 m, na lateral da área a quem pertencer , deste segue até o ponto 54BM,
de coordenadas  N 7.370.907,065 m e  E 429.907,446 m com o azimute de  95°18'06" e
distância de 13,17 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54BL, de coordenadas N 7.370.907,067 m e E 429.932,470 m com o azimute de
89°59'44" e distância de 25,02 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 54BK, de coordenadas N 7.370.908,640 m e E 429.951,485 m com
o azimute de  85°16'16" e distância de  19,08 m,  na lateral  da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BJ, de coordenadas  N 7.370.914,198 m e  E
429.982,448 m com o azimute de 79°49'25" e distância de 31,46 m, na lateral da área ZUS1
-  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54BI,  de  coordenadas  N
7.370.917,373 m e E 430.012,580 m com o azimute de 83°59'06" e distância de 30,30 m, na
lateral  da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BH,  de
coordenadas  N  7.370.917,374  m e  E  430.032,448  m com  o  azimute  de  89°59'50" e
distância de 19,87 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54BG, de coordenadas N 7.370.908,644 m e E 430.045,941 m com o azimute
de  122°54'11" e  distância  de  16,07 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BF, de coordenadas  N 7.370.890,385 m e  E
430.051,499 m com o azimute de  163°04'12" e distância de  19,09 m, na lateral da área
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BE,  de coordenadas  N
7.370.880,846 m e E 430.069,754 m com o azimute de 117°35'20" e distância de 20,60 m,
na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54BD, de
coordenadas  N  7.370.878,495  m e  E  430.088,021  m com  o  azimute  de  97°20'02" e
distância de 18,42 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54BC, de coordenadas N 7.370.881,653 m e E 430.106,270 m com o azimute
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de 80°10'56" e distância de 18,52 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto 54BB, de coordenadas N 7.370.895,943 m e E 430.137,230 m com
o azimute de  65°13'25" e distância de  34,10 m,  na lateral  da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54BA, de coordenadas  N 7.370.898,320 m e  E
430.156,272 m com o azimute de 82°53'05" e distância de 19,19 m, na lateral da área ZUS1
- ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice  54B,  ponto inicial  da descrição
deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.370.892,401 m e E 430.176,311  m, na
lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de  106°27'21" e distância
de  20,90 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 10.105,13 m² ou 1,0105 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS3 - ZONA USO SUSTENTAVEL

ÁREA DE INTERESSE PARA A RECUPERAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 2.240,39 m² ou 0,2240 ha.    
Perímetro: 213,71 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  54AC, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.919,746  m e E
430.141,195 m; na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o
ponto  54ACA, de coordenadas  N 7.370.915,792 m e  E 430.126,128 m com o azimute de
255°17'44" e distância de 15,58 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL,
deste segue até o ponto  54ACB, de coordenadas N 7.370.908,643 m e  E 430.107,859 m
com o azimute de 248°37'43" e distância de 19,62 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54ACC, de coordenadas N 7.370.905,466 m e E
430.093,570 m com o azimute de  257°27'53" e distância de  14,64 m, na lateral da área
ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54ACD, de coordenadas  N
7.370.908,641 m e E 430.080,075 m com o azimute de 283°14'22" e distância de 13,86 m,
na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54ACE, de
coordenadas  N 7.370.915,015  m e  E  430.069,763  m com o  azimute  de  301°43'15" e
distância de 12,12 m, na lateral da área ZUS1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54ACF, de coordenadas N 7.370.941,989 m e E 430.056,261 m com o azimute
de  333°24'34" e  distância  de  30,16 m,  na  lateral  da  área  ZUS1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AE, de coordenadas  N 7.370.957,853 m e  E
430.057,850 m com o azimute de 5°43'12" e distância de 15,94 m, na lateral da área ZUS1 -
ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54AD,  de  coordenadas  N
7.370.939,580 m e E 430.104,168 m com o azimute de 111°31'47" e distância de 49,79 m,
na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o vértice  54AC,
ponto inicial da descrição deste perímetro, definido pelas coordenadas N 7.370.919,746 m e
E 430.141,195 m, na lateral da área ZUS4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, com azimute de
118°10'35" e  distância  de  42,00  m. O  perímetro  acima  descrito  encerra  uma  área  de
2.240,39 m² ou 0,2240 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS 4 - ZONA USO SUSTENTÁVEL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 10.014,14 m² ou 1,0014 ha.    
Perímetro: 547,25 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  51A, definido  pelas  coordenadas  N  7.370.924,057  m e E
430.278,818  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  52,  de
coordenadas  N 7.370.889,120  m e  E  430.277,580  m com o  azimute  de  182°01'46" e
distância de 34,96 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 53, de
coordenadas  N 7.370.922,288  m e  E  430.213,319  m com o  azimute  de  297°17'57" e
distância de 72,32 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 54, de
coordenadas  N 7.370.931,580  m e  E  430.190,320  m com o  azimute  de  292°00'09" e
distância de 24,81 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 54A, de
coordenadas  N 7.370.910,160  m e  E  430.182,661  m com o  azimute  de  199°40'31" e
distância de 22,75 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 54AB,
de coordenadas  N 7.370.919,751 m e  E 430.164,215 m com o azimute de  297°28'20" e
distância de 20,79 m, na lateral da área ZUS 1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54AC, de coordenadas N 7.370.919,746 m e E 430.141,195 m com o azimute
de  269°59'15" e  distância  de  23,02 m,  na  lateral  da  área  ZUS  1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AD, de coordenadas  N 7.370.939,580 m e  E
430.104,168 m com o azimute de 298°10'35" e distância de 42,00 m, na lateral da área ZUS
3  -  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54AE,  de  coordenadas  N
7.370.957,853 m e E 430.057,850 m com o azimute de 291°31'47" e distância de 49,79 m,
na lateral da área ZUS 3 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto 54AF, de
coordenadas  N  7.370.974,471  m e  E  430.063,372  m com  o  azimute  de  18°22'52" e
distância de 17,51 m, na lateral da área ZUS 1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 54AG, de coordenadas N 7.370.984,047 m e E 430.076,911 m com o azimute
de  54°43'43" e  distância  de  16,58 m,  na  lateral  da  área  ZUS  1  -  ZONA  USO
SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  54AH, de coordenadas  N 7.370.988,810 m e  E
430.099,924 m com o azimute de 78°18'24" e distância de 23,50 m, na lateral da área ZUS
1  -  ZONA  USO  SUSTENTÁVEL,  deste  segue  até  o  ponto  54AI,  de  coordenadas  N
7.370.994,377 m e E 430.122,975 m com o azimute de 76°25'21" e distância de 23,71 m, na
lateral da área ZUS 1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue até o ponto  22BH, de
coordenadas  N  7.370.997,276  m e  E  430.129,081  m com  o  azimute  de  64°36'09" e
distância de 6,76 m, na lateral da área ZUS 1 - ZONA USO SUSTENTÁVEL, deste segue
até o ponto 22BI, de coordenadas N 7.370.979,230 m e E 430.174,513 m com o azimute de
111°39'48" e distância de  48,89 m,  na lateral da área ZPE 5 - ZONA SOB PROTEÇÃO
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ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  22BJ,  de  coordenadas  N  7.370.960,960  m e  E
430.211,837 m com o azimute de 116°04'54" e distância de 41,56 m, na lateral da área ZPE
5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 22BK, de coordenadas N
7.370.939,676 m e E 430.236,866 m com o azimute de 130°22'37" e distância de 32,86 m,
na lateral da área ZPE 5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto
22BL, de coordenadas N 7.370.930,471 m e E 430.251,387 m com o azimute de 122°22'16"
e distância de  17,19 m, na lateral da área ZPE 5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 22BM, de coordenadas N 7.370.924,861 m e E 430.271,374 m com
o azimute de  105°40'43" e distância de  20,76 m, na lateral da área ZPE 5 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o vértice  51A,  ponto inicial  da descrição deste
perímetro, definido pelas coordenadas N 7.370.924,057 m e E 430.278,818 m, na lateral da
área ZPE 5 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, com azimute de 96°09'52" e distância de
7,49 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 10.014,14 m² ou 1,0014 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS5 - ZONA USO SUSTENTAVEL

ÁREA DE INTERESSE PARA A RECUPERAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 905,07 m² ou 0,0905 ha.    
Perímetro: 163,19 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  22C, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.198,365  m e E
430.351,963 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  22D,  de
coordenadas  N  7.371.204,748  m e  E  430.365,381  m com  o  azimute  de  64°33'34" e
distância de 14,86 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 48A, de
coordenadas  N 7.371.134,023  m e  E  430.365,381  m com o  azimute  de  180°00'00" e
distância de 70,73 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  48B,  de coordenadas  N 7.371.134,186 m e  E 430.351,963 m com o
azimute de 270°41'46" e distância de 13,42 m, na lateral da área a quem pertencer, deste
segue  até  o  vértice  22C,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas
coordenadas N 7.371.198,365 m e E 430.351,963 m, na lateral da área ZPE 5 - ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL,  com azimute de  0°00'00" e distância de  64,18 m. O perímetro
acima descrito encerra uma área de 905,07 m² ou 0,0905 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS 6 - ZONA USO SUSTENTAVEL

ÁREA DE INTERESSE HISTÓRICO CULTURAL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 82.707,73 m² ou 8,2708 ha.    
Perímetro: 3.236,62 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  25A, definido  pelas  coordenadas  N  7.371.913,670  m e E
430.787,971 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  25B,  de
coordenadas  N  7.371.944,989  m e  E  430.800,841  m com  o  azimute  de  22°20'22" e
distância de 33,86 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 25BA,
de coordenadas  N 7.371.913,907 m e  E 430.821,466 m com o azimute de  146°25'59" e
distância de 37,30 m, na lateral da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25BB, de coordenadas  N 7.371.866,399 m e  E 430.825,256 m com o
azimute de  175°26'20" e distância de  47,66 m,  na lateral  da área ZPE 7 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25BC, de coordenadas N 7.371.782,744
m e E 430.821,466 m com o azimute de 182°35'38" e distância de 83,74 m, na lateral da
área ZPE 7  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25BD,  de
coordenadas  N 7.371.733,515  m e  E  430.825,256  m com o  azimute  de  175°35'52" e
distância de 49,37 m, na lateral da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25BE, de coordenadas  N 7.371.652,372 m e  E 430.844,130 m com o
azimute de  166°54'21" e distância de  83,31 m,  na lateral  da área ZPE 7 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25BF, de coordenadas N 7.371.594,771
m e E 430.851,199 m com o azimute de 173°00'12" e distância de 58,03 m, na lateral da
área ZPE 7 -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  25BG,  de
coordenadas  N 7.371.529,707  m e  E  430.845,537  m com o  azimute  de  184°58'24" e
distância de 65,31 m, na lateral da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25BH, de coordenadas  N 7.371.501,305 m e  E 430.839,237 m com o
azimute de  192°30'24" e distância de  29,09 m,  na lateral  da área ZPE 7 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25BI, de coordenadas N 7.371.417,620 m
e E 430.826,730 m com o azimute de 188°30'00" e distância de 84,61 m, na lateral da área
ZPE  7  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25BJ,  de
coordenadas  N 7.371.353,166  m e  E  430.831,579  m com o  azimute  de  175°41'51" e
distância de 64,64 m, na lateral da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25BK, de coordenadas  N 7.371.328,121 m e  E 430.837,910 m com o
azimute de  165°48'49" e distância de  25,83 m,  na lateral  da área ZPE 7 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25BL, de coordenadas N 7.371.278,107
m e E 430.846,601 m com o azimute de 170°08'31" e distância de 50,76 m, na lateral da
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área ZPE 7 -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  25BM,  de
coordenadas  N 7.371.256,126  m e  E  430.848,210  m com o  azimute  de  175°48'48" e
distância de 22,04 m, na lateral da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto deste segue até o ponto  45A, de coordenadas N 7.371.432,644 m e  E
431.492,205 m com a distância de 824,23 m em curvas sinuosas, na lateral da área ZPE 7
- ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto  45B,  de coordenadas  N
7.371.341,117 m e E 431.490,013 m com o azimute de 181°22'19" e distância de 91,55 m,
na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto  25AT,  de coordenadas  N
7.371.182,032 m e E 430.844,915 m com distância de 814,74 m em curvas sinuosas, na
lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AS,
de coordenadas  N 7.371.178,722 m e  E 430.818,244 m com o azimute de  262°55'32" e
distância de 26,88 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AR, de coordenadas  N 7.371.221,042 m e  E 430.818,634 m com o
azimute  de  0°31'41" e  distância  de  42,32 m,  na  lateral  da  área  ZPE  6  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AQ, de coordenadas N 7.371.247,251
m e E 430.821,018 m com o azimute de 5°11'51" e distância de 26,32 m, na lateral da área
ZPE  6  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25AP,  de
coordenadas  N 7.371.269,035  m e  E  430.820,848  m com o  azimute  de  359°33'10" e
distância de 21,78 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AO, de coordenadas  N 7.371.279,394 m e  E 430.819,673 m com o
azimute de  353°31'43" e distância de  10,43 m,  na lateral  da área ZPE 6 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AN, de coordenadas N 7.371.300,366
m e E 430.815,625 m com o azimute de 349°04'31" e distância de 21,36 m, na lateral da
área ZPE 6 -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue até  o  ponto  25AM,  de
coordenadas  N 7.371.341,949  m e  E  430.804,863  m com o  azimute  de  345°29'23" e
distância de 42,95 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AL, de coordenadas  N 7.371.361,387 m e  E 430.803,098 m com o
azimute de  354°48'42" e distância de  19,52 m,  na lateral  da área ZPE 6 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AK, de coordenadas N 7.371.399,928
m e E 430.800,311 m com o azimute de 355°51'50" e distância de 38,64 m, na lateral da
área  ZPE 6  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25AJ,  de
coordenadas  N 7.371.417,134  m e  E  430.797,977  m com o  azimute  de  352°16'30" e
distância de 17,36 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AI, de coordenadas  N 7.371.448,567 m e  E 430.801,319 m com o
azimute  de  6°04'08" e  distância  de  31,61 m,  na  lateral  da  área  ZPE  6  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AH, de coordenadas N 7.371.486,645
m e E 430.807,501 m com o azimute de 9°13'18" e distância de 38,58 m, na lateral da área
ZPE  6  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25AG,  de
coordenadas  N  7.371.534,696  m e  E  430.817,131  m com  o  azimute  de  11°19'57" e
distância de 49,01 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AF, de coordenadas  N 7.371.591,949 m e  E 430.822,562 m com o
azimute  de  5°25'08" e  distância  de  57,51 m,  na  lateral  da  área  ZPE  6  -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AE, de coordenadas N 7.371.650,088
m e E 430.815,267 m com o azimute de 352°50'53" e distância de 58,59 m, na lateral da
área ZPE 6  -  ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25AD,  de
coordenadas  N 7.371.730,289  m e  E  430.796,531  m com o  azimute  de  346°51'03" e
distância de 82,36 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto  25AC, de coordenadas  N 7.371.782,080 m e  E 430.793,244 m com o
azimute de  356°22'07" e distância de  51,90 m,  na lateral  da área ZPE 6 -  ZONA SOB
PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o ponto 25AB, de coordenadas N 7.371.865,711
m e E 430.796,319 m com o azimute de 2°06'21" e distância de 83,69 m, na lateral da área
ZPE  6  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  deste  segue  até  o  ponto  25AA,  de
coordenadas  N 7.371.903,339  m e  E  430.794,183  m com o  azimute  de  356°45'04" e



3

distância de 37,69 m, na lateral da área ZPE 6 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue  até  o  vértice  25A,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas
coordenadas  N  7.371.913,670  m e E  430.787,971  m,  com  azimute  de  328°58'54" e
distância de  12,05 m,  na lateral  da área a quem pertencer. O perímetro acima descrito
encerra uma área de 82.707,73 m² ou 8,2708 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS7 - ZONA USO SUSTENTÁVEL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 51.837,03 m² ou 5,1837 ha.    
Perímetro: 932,08 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  40A, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.118,879  m e E
432.771,920  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  41,  de
coordenadas  N 7.371.924,021  m e  E  432.746,500  m com o  azimute  de  187°25'57" e
distância de 196,51 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 41A,
de coordenadas  N 7.371.904,700 m e  E 432.740,607 m com o azimute de  196°57'43" e
distância de 20,20 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 41AA,
de coordenadas  N 7.371.994,545 m e  E 432.467,693 m com o azimute de  288°13'19" e
distância de  287,32 m,  na lateral  da área ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL,
deste segue até o ponto 41AB, de coordenadas N 7.372.014,337 m e E 432.477,644 m com
o azimute de  26°41'32" e  distância de  22,15 m,  na lateral  da área ZPA 3 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AC,  de  coordenadas  N
7.372.082,698 m e E 432.518,851 m com o azimute de 31°04'51" e distância de 79,82 m, na
lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
41AD, de coordenadas N 7.372.107,179 m e E 432.530,690 m com o azimute de 25°48'30"
e  distância  de  27,19 m,  na  lateral  da  área  ZPA  3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  41AE,  de  coordenadas  N 7.372.158,085 m e  E
432.546,738 m com o azimute de 17°29'50" e distância de 53,38 m, na lateral da área ZPA
3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  41AF,  de
coordenadas N 7.372.172,633 m e E 432.547,317 m com o azimute de 2°16'45" e distância
de  14,56 m, na lateral da área ZPA 3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste
segue  até  o  vértice  40A,  ponto  inicial  da  descrição  deste  perímetro, definido  pelas
coordenadas N 7.372.118,879 m e E 432.771,920 m, na lateral da área ZPA1 - ZONA DE
PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, com azimute de  103°27'34" e distância de  230,95 m. O
perímetro acima descrito encerra uma área de 51.837,03 m² ou 5,1837 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.



MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS8 - ZONA USO SUSTENTAVEL

Interessado: Instituto Conservação Costeira
Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 2.138,21 m² ou 0,2138 ha.    
Perímetro: 182,16 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  38B, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.896,843  m e E
432.644,890 m;  na lateral  da área a quem pertencer,  deste segue até o ponto  38C,  de
coordenadas  N 7.372.855,503  m e  E  432.643,581  m com o  azimute  de  181°48'49" e
distância de 41,36 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 38BH,
de coordenadas  N 7.372.860,526 m e  E 432.600,610 m com o azimute de  276°40'02" e
distância de 43,26 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 38BG, de coordenadas N 7.372.870,083 m e E 432.587,743 m com
o azimute de  306°36'12" e distância de  16,03 m,  na lateral  da área ZPA 1 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  38BF,  de  coordenadas  N
7.372.877,728 m e E 432.583,049 m com o azimute de 328°27'01" e distância de 8,97 m, na
lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
38BE, de coordenadas N 7.372.884,331 m e E 432.583,049 m com o azimute de 0°00'00" e
distância de 6,60 m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 38BD, de coordenadas N 7.372.888,501 m e E 432.585,831 m com
o azimute  de  33°42'33" e  distância  de  5,01 m,  na  lateral  da  área  ZPA 1  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  38BC,  de  coordenadas  N
7.372.892,497 m e E 432.593,133 m com o azimute de 61°18'38" e distância de 8,32 m, na
lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
38BB, de coordenadas N 7.372.896,494 m e E 432.606,000 m com o azimute de 72°44'35"
e  distância  de  13,47 m,  na  lateral  da  área  ZPA  1  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  38BA,  de  coordenadas  N 7.372.898,753  m e  E
432.619,909 m com o azimute de 80°46'30" e distância de 14,09 m, na lateral da área ZPA
1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o vértice 38B, ponto inicial da
descrição deste perímetro, definido pelas coordenadas N 7.372.896,843 m e E 432.644,890
m, na lateral da área ZPA 1 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, com azimute de
94°22'20" e distância de 25,05 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de 2.138,21
m² ou 0,2138 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_____________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS 9 - ZONA USO SUSTENTAVEL

ÁREA DE INTERESSE PARA A RECUPERAÇÃO

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 27.432,69 m² ou 2,7433 ha.    
Perímetro: 1.223,64 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  33B, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.620,526  m e E
431.808,880  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  34,  de
coordenadas N 7.372.918,321 m e E 431.836,905 m com o azimute de 5°22'34" e distância
de  299,11 m,  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  34A,  de
coordenadas  N 7.372.977,502  m e  E  431.575,483  m com o  azimute  de  282°45'20" e
distância de 268,04 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 34AA,
de coordenadas  N 7.372.991,235 m e  E 431.600,952 m com o azimute de  61°39'59" e
distância de 28,94 m, na lateral da área ZPE 8 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste
segue até o ponto 34AAA, de coordenadas N 7.372.995,665 m e E 431.609,382 m com o
azimute  de  62°16'40" e  distância  de  9,52 m,  na  lateral  da  área  ZPA  6  -  ZONA  DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  34AAB,  de  coordenadas  N
7.373.001,191 m e E 431.639,709 m com o azimute de 79°40'24" e distância de 30,83 m, na
lateral da área ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto
34AAC,  de  coordenadas  N  7.373.006,916  m e  E  431.675,703  m com  o  azimute  de
80°57'45" e distância de 36,45 m, na lateral da área ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS, deste segue até o ponto  34AAD,  de coordenadas  N 7.373.011,534 m e  E
431.723,651 m com o azimute de 84°29'55" e distância de 48,17 m, na lateral da área ZPA
6  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BJ,  de
coordenadas  N  7.373.006,596  m e  E  431.754,721  m com  o  azimute  de  99°01'50" e
distância de 31,46 m, na lateral da área ZPA 6 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BI, de coordenadas N 7.373.005,208 m e E 431.763,348 m com
o azimute  de  99°08'24" e  distância  de  8,74 m,  na  lateral  da  área  ZPA 8  -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BH,  de  coordenadas  N
7.372.987,118 m e E 431.796,508 m com o azimute de 118°36'51" e distância de 37,77 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BG, de coordenadas  N 7.372.971,762 m e  E 431.805,039 m com o azimute de
150°56'45" e distância de 17,57 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BF,  de  coordenadas  N 7.372.941,572  m e  E
431.837,896 m com o azimute de 132°34'40" e distância de 44,62 m, na lateral da área ZPA
8  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BE,  de
coordenadas  N 7.372.888,426  m e  E  431.873,557  m com o  azimute  de  146°08'18" e
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distância de 64,00 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33BD, de coordenadas N 7.372.843,054 m e E 431.893,932 m com
o azimute de  155°49'00" e distância de  49,74 m,  na lateral  da área ZPA 8 - ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33BC,  de  coordenadas  N
7.372.805,081 m e E 431.899,495 m com o azimute de 171°39'56" e distância de 38,38 m,
na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33BB,  de coordenadas  N 7.372.737,486 m e  E 431.888,387 m com o azimute de
189°19'56" e distância de 68,50 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33BA,  de  coordenadas  N 7.372.636,550  m e  E
431.824,352 m com o azimute de 212°23'30" e distância de  119,53 m, na lateral da área
ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o vértice  33B, ponto
inicial  da descrição deste perímetro, definido pelas  coordenadas  N 7.372.620,526 m e E
431.808,880 m, na lateral da área ZPA 8 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, com
azimute de  223°59'45" e distância de  22,27 m. O perímetro acima descrito encerra uma
área de 27.432,69 m² ou 2,7433 ha.

São Sebastião, 03 de abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - APA-BALEIA/SAHY
ZUS10 - ZONA USO SUSTENTÁVEL

Interessado: Instituto Conservação Costeira

Local: Bairros: Barra do Sahy, Baleia e Camburi, Município de São 
Sebastião, Estado de São Paulo.    

Área Total: 249.280,27 m² ou 24,9280 ha.    
Perímetro: 3.460,48 m.

Descrição Perimétrica:

Inicia-se  no  ponto  27A, definido  pelas  coordenadas  N  7.372.175,658  m e E
430.951,396  m;  na  lateral  da  área  a  quem pertencer,  deste  segue  até  o  ponto  28,  de
coordenadas  N  7.372.214,901  m e  E  430.992,706  m com  o  azimute  de  46°28'12" e
distância de 56,98 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 29, de
coordenadas  N  7.372.307,558  m e  E  431.134,935  m com  o  azimute  de  56°55'02" e
distância de 169,75 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 30, de
coordenadas  N  7.372.343,915  m e  E  431.255,514  m com  o  azimute  de  73°13'15" e
distância de 125,94 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 31, de
coordenadas  N  7.372.351,190  m e  E  431.371,879  m com  o  azimute  de  86°25'21" e
distância de 116,59 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 32, de
coordenadas  N 7.372.331,382  m e  E  431.470,159  m com o  azimute  de  101°23'42" e
distância de 100,26 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 33, de
coordenadas  N 7.372.240,609  m e  E  431.773,126  m com o  azimute  de  106°40'44" e
distância de 316,27 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 33A,
de  coordenadas  N 7.372.355,272 m e  E 431.783,917 m com o azimute  de  5°22'35" e
distância de 115,17 m, na lateral da área a quem pertencer, deste segue até o ponto 33AA,
de coordenadas  N 7.372.287,772 m e  E 432.065,913 m com o azimute de  103°27'41" e
distância de 289,95 m, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33AB, de coordenadas N 7.372.286,225 m e E 432.072,377 m com
distância de 74,19m em curvas sinuosas, na lateral da área ZPA2 - ZONA DE PROTEÇÃO
DOS ATRIBUTOS, deste segue até o ponto 33AC, de coordenadas N 7.372.186,744 m e E
432.487,977 m com o azimute de 103°27'41" e distância de  427,34 m, na lateral da área
ZPA2  -  ZONA DE PROTEÇÃO  DOS ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AD,  de
coordenadas  N 7.372.168,537  m e  E  432.487,323  m com o  azimute  de  182°03'26" e
distância de 18,22 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33AE, de coordenadas N 7.372.128,391 m e E 432.474,478 m com
o azimute de  197°44'33" e distância de  42,15 m,  na lateral  da área ZPA3 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AF,  de  coordenadas  N
7.372.111,528 m e E 432.466,154 m com o azimute de 206°16'20" e distância de 18,81 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AG, de coordenadas  N 7.372.102,219 m e  E 432.460,151 m com o azimute de
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212°48'59" e distância de 11,08 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33AH,  de  coordenadas  N 7.372.085,673  m e  E
432.449,482 m com o azimute de  212°48'51" e distância de  19,69 m, na lateral da área
ZPA3  -  ZONA  DE  PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AI,  de
coordenadas  N 7.372.064,122  m e  E  432.437,076  m com o  azimute  de  209°55'38" e
distância de 24,87 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS,
deste segue até o ponto 33AJ, de coordenadas N 7.372.042,571 m e E 432.424,669 m com
o azimute de  209°55'45" e distância de  24,87 m,  na lateral  da área ZPA3 -  ZONA DE
PROTEÇÃO  DOS  ATRIBUTOS,  deste  segue  até  o  ponto  33AK,  de  coordenadas  N
7.372.030,641 m e E 432.418,690 m com o azimute de 206°37'08" e distância de 13,34 m,
na lateral  da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS ATRIBUTOS, deste segue até o
ponto  33AL,  de coordenadas  N 7.372.013,462 m e  E 432.410,079 m com o azimute de
206°37'21" e distância de 19,22 m, na lateral da área ZPA3 - ZONA DE PROTEÇÃO DOS
ATRIBUTOS,  deste  segue até  o  ponto  33AM,  de  coordenadas  N 7.372.108,180 m e  E
432.121,727 m com o azimute de 288°11'04" e distância de  303,51 m, na lateral da área
ZPE 7 - ZONA SOB PROTEÇÃO ESPECIAL, deste segue até o vértice 27A, ponto inicial da
descrição deste perímetro, definido pelas coordenadas N 7.372.175,658 m e E 430.951,396
m,  na  lateral  da  área  ZPE  7  -  ZONA  SOB  PROTEÇÃO  ESPECIAL,  com  azimute  de
273°17'59" e distância de  1.172,28 m. O perímetro acima descrito encerra uma área de
249.280,27 m² ou 24,9280 ha.

São Sebastião, 03 de Abril de 2020.

_______________________________________
Geomensor: Felipe Stephani de Moraes Dias

CFT n.º 36627738805
SIGEF: XRQS

Fone: (012) 3895 8196
 Ilhabela S.P.
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

CRT SP TRT OBRA / SERVIÇO
Nº BR20200562843

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE STEPHANI DE MORAES DIAS

Título profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA RNP: 36627738805

2. Contratante

Contratante: Instituto Conservação Costeira CPF/CNPJ: 19.402.253/0001-10

RODOVIA SP - 55 Nº: S/N

Complemento: Bairro: BALEIA 

Cidade: SÃO SEBASTIÃO UF: SP CEP: 11600000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em: 15/04/2020

Valor: R$ 12.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Instituto Conservação Costeira CPF/CNPJ: 19.402.253/0001-10

RODOVIA SP - 55 Nº: S/N

Complemento: Bairro: BALEIA 

Cidade: SÃO SEBASTIÃO UF: SP CEP: 11600000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 15/04/2020 Previsão de término: 15/04/2020

Finalidade: Ambiental 

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

35 - MENSURAÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->
#0646 - PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES GEOGRÁFICAS

3.922.742,270 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Zoneamento de Unidade de Conservação APA - Baleia/Sahy

6. Declarações

7. Entidade de Classe

 CRT/CFT (Valor Padrão)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

Responsável Técnico: FELIPE STEPHANI DE MORAES DIAS - CPF:
366.277.388-05

Contratante: Instituto Conservação Costeira - CNPJ: 19.402.253/0001-10

9. Informações

10. Valor

Valor do TRT: R$ 53,68 Pago em: 17/04/2020 Nosso Número: 8206145224

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: d8DDc
Impresso em: 18/04/2020 às 12:24:12 por: , ip: 45.232.134.170

www.cft.org.br atendimento@cft.org.br

Tel: 0800 016 1515
CFT

Conselho Federal dos Técnicos
Industriais

Ilhabela 18 abril 2020

FELIPE STEPHANI DE 
MORAES DIAS:36627738805

Assinado de forma digital por FELIPE 
STEPHANI DE MORAES DIAS:36627738805 
Dados: 2020.04.18 12:39:47 -03'00'
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9.2 Mapa do Zoneamento da APA Baleia Sahy 
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Conve nçõe s cartográficas

Zoneam e nto da APA Bale ia - S ahy
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Zone am e nto Ecológico-Econôm ico – 2017 (Decre to Estadual nº 62.913/2017)
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Z 1
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S e tor Ge om orfológico UQ Dom ínio Litológico Dom ínio Morfológico

Baixa Enc os ta LCR
De pós itos  c oluviais , tálus  e  le que s  aluviais  c ons tituíd os  d e  
s e d im e ntos  d e  m atriz are nos íltic o-argilos a c om  grânulos  
d is pe rs os  até m atac õe s , d e  idad e  ple is toc ênic a a 
holoc ênic a; níve l m éd io d o le nçol fre átic o (NA) = 1,0-2,0m .

Ram pas  d e  baixa d e c lividad e  loc alizadas  na baixa 
e nc os ta

LOL De pós itos  lagunare s  e  e s tuarinos  c ons tituíd os  d e  
s e d im e ntos  pe lític o-orgânic os  atuais ; NA ≤ 0,10m . Planíc ie s  d e  m aré

LFT
De pós itos  fluviais  c ons tituíd os  d e  s e d im e ntos  are nos os , 
s íltic o-are nos os  e  c as c alhos , d e  idad e  holoc ênic a a atual; 
NA ≤ 0,50m .

Planíc ie s  d e  inundação, le ito, barras  e  te rraços  fluviais

LM P
De pós itos  m is tos  ind ife re nc iad os , form ad os  por d e pós itos  
aluviais  e  c oluviais  d e  baixada, d e  idad e  holoc ênic a a atual; 
NA ≤ 0,50m .

Planíc ie  s e d im e ntar d e  m uito baixa d e c lividad e  loc alizada 
ao fund o das  planíc ie s  c os te iras

LCD

De pós itos  pale olagunare s  pe lític o-orgânic os  idad e  
holoc ênic a, ge ralm e nte  re obe rtos  por c olúvios  d e  baixada 
c ons tituíd os  d e  m atriz are no-s íltic o-argilos a c om  grânulos  
d e  quartzo d is pe rs os , d e  idad e  holoc ênic a a atual;
NA ≤ 0,30m .

De pre s s õe s  pale olagunare s  c olm atadas  e  te rraços  
lagunare s , e m  ge ral loc alizadas  atrás  d os  te rraços  
m arinhos  holoc ênic os  ou c ortand o te rraços  m arinhos  
ple is toc ênic os

LHT
De pós itos  m arinhos  c ons tituíd os  d e  are ias  m uito finas  a 
m éd ias , m uito be m  a m od e radam e nte  s e le c ionadas , d e  
idad e  holoc ênic a, às  ve ze s  re c obe rtas  por d e pós itos  
e ólic os  holoc ênic os  a atuais ; NA= 0,40-1,10m .

Cordõe s  litorâne os  e  te rraços  m arinhos

Planíc ie  Cos te ira

II - Escorregamento de solo em depósito de Tálus/Colúvio (T/C)
III - Quedas, desplacamentos e tombamentos (rochas)
VI - Processos erosivos do tipo sulco e ravinas
VII - Inundações
VIII - Erosão costeira

APA Bale ia - Sahy LOL
LFT

LM P
LCD

LHT
LCR

Fonte : Souza e  Luna, 2008

Ocupação 
permitida Área (ha) Área (%)

ZPE - Zona sob Proteção Especial 10% - 264,68 67%
- 65,01 17%

AIC - Área de Interesse para a Conservação 12,27 3%
- 31,42 8%

AIHC - Área de Interesse Histórico-Cultural 15,42 4%
AIR - Área de Interesse para a Recuperação 3,98 1%

ZPA - Zona de Proteção dos Atributos

ZUS - Zona de Uso Sustentável

Zona Área de interesse

20%

40%
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9.3 Mapa do Zoneamento Georreferenciado da APA Baleia Sahy 
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9.4 Mapa da Cobertura Vegetal 
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Legenda
Mapa de cobertura vegetal (julho-2019)

Hidrografia
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Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Projeção: Transverse Mercator

Datum: SIRGAS 2000
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9.5 Mapa das Unidades quaternárias de planicies costeiras e baixa 

encosta. 
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Legenda

Mapa das unidades quaternárias de planicie
costeira e baixa e ncosta (Souza e Luna, 2008)

Hidrografia
APA Bale ia - S ahy
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Datum: S IRGAS  2000
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Baixa Encosta LCR
De pósitos coluviais, tálus e le que s aluviais constituídos de 
sedime ntos de matriz  are nosíltico-argilosa com grânulos 
dispe rsos até matacõe s, de idade ple istocênica a 
holocênica; níve l médio do le nçol fre ático (NA) = 1,0-2,0m.

Rampas de baixa declividade localiz adas na baixa 
e ncosta

LOL De pósitos lagunare s e e stuarinos constituídos de 
sedime ntos pe lítico-orgânicos atuais; NA ≤ 0,10m. Planície s de maré

LFT
De pósitos fluviais constituídos de sedime ntos are nosos, 
síltico-are nosos e cascalhos, de idade holocênica a atual; 
NA ≤ 0,50m.

Planície s de inundação, le ito, barras e te rraços fluviais

LMP
De pósitos mistos indife re nciados, formados por de pósitos 
aluviais e coluviais de baixada, de idade holocênica a atual; 
NA ≤ 0,50m.

Planície sedime ntar de muito baixa declividade localiz ada 
ao fundo das planície s coste iras

LCD

De pósitos pale olagunare s pe lítico-orgânicos idade 
holocênica, ge ralme nte re obe rtos por colúvios de baixada 
constituídos de matriz  are no-síltico-argilosa com grânulos 
de quartz o dispe rsos, de idade holocênica a atual;
NA ≤ 0,30m.

De pre ssõe s pale olagunare s colmatadas e te rraços 
lagunare s, em ge ral localiz adas atrás dos te rraços 
marinhos holocênicos ou cortando te rraços marinhos 
ple istocênicos

LHT
De pósitos marinhos constituídos de are ias muito finas a 
médias, muito bem a mode radame nte se le cionadas, de 
idade holocênica, às ve z e s recobe rtas por de pósitos 
e ólicos holocênicos a atuais; NA= 0,40-1,10m.

Cordõe s litorâne os e te rraços marinhos

Planície Coste ira

www.icc.eco.br
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9. 6 Mapa de Suscetibilidade a inundação 
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Mapa de suscetibilidade a inundação (IG, 1996)
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Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Projeção: Transverse Mercator

Datum: SIRGAS 2000
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II - Escorregamento de solo em depósito de Tálus/Colúvio (T/C)
III - Quedas, desplacamentos e tombamentos (rochas)
VI - Processos erosivos do tipo sulco e ravinas
VII - Inundações
VIII - Erosão costeira
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9.7 Mapa do Zoneamento Ecológico Econômico Decreto Estadual nº 62. 

913/2017. 
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Zoneamento Ecológico-Econô m ico – 2017
(Decreto Estadual nº 62.913/2017)
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