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ORIENTAÇÕES PARA OS COLABORADORES DO IO/USP 

 

A Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN) e a Área de Relevante 

Interesse Ecológico de São Sebastião (ARIESS), Unidades de Conservação administrada 

pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente, comunica aos alunos interessados em colaborar com as demandas da 

gestão da APAMLN no período de julho de 2015. 

A paisagem deslumbrante do Litoral Norte de São Paulo recebe iniciativas de proteção 

desde 1971, com a criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina; em 1977 foram 

criados os Parques Estaduais da Serra do Mar, da Ilha Anchieta e da Ilhabela. O 

tombamento da Serra do Mar e de Paranapiacaba deu-se através da Secretaria da 

Cultura- Condephaat em 1985, e, em 1994, foram tombadas as ilhas do Litoral Paulista. 

Os municípios do litoral norte são Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, 

com belas praias de diferentes formas e texturas, muitas delas emolduradas pelos 

ecossistemas de Mata Atlântica em bom estado de conservação. 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha do Litoral Norte (APAMLN) e a Área de 

Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião (ARIESS) foram criadas em 08 de 

outubro de 2008, através do decreto 53.525, 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. Destaca-se na APAMLN a presença de 

comunidades tradicionais caiçaras, insulares ou não, que utilizam-se dos recursos 

naturais marinhos. A cultura e saber tradicionais valorizados como patrimônios contribuem 

ao conhecimento científico com vistas às práticas sustentáveis. 

 

1. Objetivos 

Proporcionar experiências a estudantes universitários no processo de planejamento e 

gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, aproximando o setor público do 

universo acadêmico. 

  

2. Programação 

 As atividades ocorrerão no município de Ubatuba, entre os dias 06 e 31 de julho. O 

Cronograma poderá sofrer alterações. 
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3. Carga horária e local  do voluntariado 

O programa de voluntariado ocorrerá no Escritório Regional da Fundação Florestal, na 

Sede Administrativa da APA Marinha do Litoral Norte –Rua Dr. Esteves da Silva, n 510- 

Centro- Ubatuba. CEP: 11680-000 e outras localidades, quando se tratar de trabalhos em 

campo. A carga horária diária é de 6 horas, das 9h às 16h, com 1 hora de intervalo para 

almoço, de acordo com escala do programa de  voluntariado estabelecida pela Gestão da 

APAMLN. O horário de entrada e saída poderá variar de acordo com o cronograma das 

atividades diárias e demandas da gestão. 

 

4. Áreas de atuação 

O voluntário selecionado desenvolverá atividades no âmbito dos seguintes programas da 

APAMLN: 

1) Plano de Manejo - desenvolver material explicativo para ser divulgado junto aos 

participantes das Oficinas de Diagnostico Participativo; levantamento de informações, 

impactos, controvérsias e experiencias exitosas relacionadas à estruturas náuticas, 

recifes artificiais, cruzeiros de navios, e psicultura. Levantamento de informações que 

embasem proposta de conservação dos manguezais e ambientes insulares no litoral 

norte, com produção de texto. 

2) Licenciamento Ambiental - organização da informação relacionada á condicionantes 

e compensações 

3) Educação Ambiental - desenvolver informativos e materiais de divulgação 

4)Programa de Pesquisa - organização de um banco de dados. Isto vai acontecer 

integrado ao PEIA; proposta de workshop de pesquisa e outros temas relacionados à 

gestão da APAMLN, como lixo marinho 

5) Elaboração de fichas de monitoramento para coral sol, bem como campanha 

informativa 

 

O desenvolvimento das atividades será supervisionado por funcionário(s) da APAMLN. 

 

5. Capacitação dos candidatos selecionados 

O primeiro de atividade será dedicado a capacitação aos colaboradores, com palestras e 

roda de conversa para conhecem melhor a APAMLN e sua gestão. 
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6. Certificação 

Após o cumprimento das atividades  o colaborador receberá certificado da APAMLN com 

descrição das atividades realizadas, carga horária e período de desenvolvimento das 

atividades .  

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas deverão ser encaminhados por escrito à 

coordenação do Programa de Voluntariado da APAMLN, através do email: 

apamarinhaln@gmail.com  

 

 

Ubatuba,   23 de junho de 2015. 

 

Lucila P. Vianna 

Gestora de Unidade de Conservação 

APA Marinha do Litoral Norte e ARIE de São Sebastião 

Fundação Florestal/SMA/SP 
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