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 PROGRAMA DE AÇÃO PARTICIPATIVA PARA A PESCA - PAPP 

RELATÓRIO INFORMATIVO DE PROJETOS  

Esse relatório apresenta as informações sobre os projetos executados nas comunidades 

contempladas pelo Programa. 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Ação Participativa para a Pesca (PAPP) teve por objetivo compensar as 

comunidades pesqueiras artesanais do litoral norte paulista pelos impactos causados no 

período de instalação, em águas rasas, do gasoduto marítimo do Projeto de Mexilhão – Trecho 

Marítimo, sendo sua realização uma exigência do órgão licenciador federal – IBAMA – no 

empreendimento cujo licenciamento é acompanhado pelo processo IBAMA nº. 

02022.003014/2005. 

A implantação do Programa de Ação Participativa para a Pesca foi inicialmente 

condicionada à emissão da Licença de Instalação do Sistema de Produção e Escoamento de 

Gás Natural e Condensado no Campo de Mexilhão da Bacia de Santos em 03.06.2008. Com a 

emissão da Licença de Operação n° 999/2011, a continuidade da implantação do PAPP se 

configurou como condicionante desta licença.   

O Programa de Ação Participativa para a Pesca foi resultado de um processo de gestão 

de demandas do licenciamento ambiental que visou o estabelecimento de estratégias de ação 

de compensação para as comunidades pesqueiras afetadas pela instalação do duto marítimo 

de Mexilhão por haver, na ocasião, área de restrição de pesca. 

O PAPP atendeu 28 comunidades da área de influência do empreendimento de Mexilhão 

nos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.  

A abordagem metodológica do PAPP foi baseada em métodos participativos que 

objetivaram envolver os atores locais no processo de construção de projetos e promoveu sua 

sustentabilidade, uma vez que possibilitou a apropriação dos mesmos pela comunidade e 

promoveu o fortalecimento e a organização social das comunidades. 

 

2. TIPOS DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO REALIZADOS PELO PAPP 

- Projetos estruturantes: Corresponderam à execução de obras de engenharia civil para a 

construção e aquisição de bens imóveis, como ranchos de pesca, fábricas de gelo e box de 

comercialização de pescado ou aquisição de equipamentos para apoio à atividade pesqueira. 

Com a conclusão das obras, o programa ofereceu cursos de capacitação para a gestão 

comunitária do bem recebido. Após a realização dos cursos executou-se, por 10 meses, o 

acompanhamento da utilização dos bens recebidos pela comunidade. 
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- Projetos de recuperação da frota pesqueira artesanal: Execução de ações que 

proporcionaram melhorias nas embarcações contempladas pelo programa, como reforma e 

substituição de embarcações, reforma e substituição de motores. Quando necessário, todas 

embarcações contempladas no programa receberam material de salvatagem, de acordo com 

os padrões exigidos pela Capitania dos Portos de São Sebastião, e tiveram sua documentação 

regularizada. Além disso, foram oferecidos cursos de capacitação em primeiros socorros, 

combate a incêndio e mecânica básica de motores de embarcações.  

- Projetos de capacitação: Execução de cursos profissionalizantes e consultorias destinados 

à geração de renda e ao oferecimento de melhores condições de trabalho aos pescadores e 

suas famílias. 

 

3. PROJETOS DE COMPENSAÇÃO – UBATUBA  

3.1. Ilha dos pescadores             

Projeto: Aquisição e reforma de imóvel para nova Sede da Colônia de Pescadores Z-10.  

Atualização de Status 

 Obra entregue em setembro de 2015; 

 Cursos de capacitação para a gestão comunitária do imóvel concluídos em outubro de 
2015. 
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Figura 1 – Situação do imóvel após a reforma. 

3.2.  Maranduba   

Projeto: Aquisição de Draga para dragagem do rio Maranduba 

Status:  

 Estudos Ambientais finalizados e processo de Licenciamento Ambiental em fase final. A 

compra da Draga está vinculada à Licença Ambiental (prevista para maio de 2016). 

                     

Figura 2 - Execução do Plano de Dragagem: batimetria e análises de água e sedimento. 

3.3. Picinguaba 

Projeto: Aquisição de veículo adaptado para transporte de pescado. Cursos profissionalizantes 

de Mecânica de Motores de embarcações e Corte e Costura e Consultoria e aquisição de 

equipamentos e materiais para criação de grupo produtivo em corte e costura. 

Status:  

 Veículo entregue em 19/03/2013; 

 Cursos profissionalizantes concluídos em 2013;  

 Cursos de capacitação para a gestão comunitária do projeto concluídos em 2013; 

 Consultoria: produção da primeira coleção de 

biquínis do grupo produtivo de costura concluída em dezembro de 2015.  
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Figura 3 – Cursos profissionalizantes ministrados pelo SENAI. 

       

Figura 4 – Cerimônia de entrega do veículo e produção dos biquínis da primeira coleção 

 

3.4. Saco da Ribeira 

Projeto: Construção de Rancho de Pesca 

Status:  

 Obra entregue em outubro de 2015 para a comunidade;  

 Capacitações concluídas em abril de 2016. 
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Figura 5 – Cerimônia de entrega dos ranchos de pesca e cursos de capacitação para a gestão 

comunitária 

4. PROJETOS DE COMPENSAÇÃO – CARAGUATATUBA  

4.1. Camaroeiro  

Projeto: Adequação de edificação existente para instalação de máquina de produção de gelo 

em escamas no entreposto de Camaroeiro 

Status:  

 Projeto entregue para a comunidade em março de 

2015; 

 Cursos de capacitação para a gestão comunitária do 

projeto concluídos em 2014. 

          

Figura 6 – Fábrica de Gelo reformada e cursos de capacitação para a gestão comunitária 

4.2. Massaguaçu/Cocanha 

Projeto: Construção de Box de comercialização de pescado. 

Status: 
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 Obra entregue em setembro de 2015 para a comunidade; 

 Cursos para a gestão do projeto concluído em setembro de 2015. 

                    
 
Figura 7 – Cerimônia de entrega da obra para a comunidade e capacitações para a gestão do projeto 

 

4.3. Porto Novo 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Status:  

 Projeto de recuperação concluído em agosto de 2014: 4 Substituições; 3 Reformas; 7 

Documentações e 10 materiais de salvatagem entregues; 

 Os Cursos de manutenção básica de motores de embarcação (SENAI) e Treinamento 

em primeiros socorros e combate a incêndio foram realizados em novembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

   
Figura 8 – Embarcação Deus te Guie: Reformada. 
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Figura 9 – Embarcação Tande I: Substituída por outra de madeira com mesmas características (depois de 
avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação). 

  
Figura 10 – Embarcação Ana Paula III: Reformada. 

  
Figura 11 – Embarcação Júpiter: Reformada. 
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Figura 12 – Embarcação Canoa Z-01 / Roda Maré: Substituída por outra de fibra com a mesma característica. 

    
Figura 13 – Embarcação Mar Grosso / Rosa de Saron: Substituída por outra de fibra com a mesma 
característica. 

     
Figura 14 – Embarcação Santo Expedito: Substituída por outra de fibra com a mesma característica. 

 

4.4.Tabatinga 

Projeto: Construção de quatro boxes de Comercialização de pescados. 

Status:  

 Obra entregue em julho de 2015 para a comunidade; 

 Cursos para a gestão do projeto concluídos em julho de 2015. 
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Figura 15 – Boxes de comercialização de pescados entregue para a comunidade e cursos para a gestão 

do projeto 

 

5. PROJETOS DE COMPENSAÇÃO – SÃO SEBASTIÃO  

5.1. Enseada 

Projeto: Reforma e Ampliação do Rancho de Pesca 

Status:  

 Rancho de pesca reformado e entregue à comunidade em fevereiro de 2014; 

 Cursos para a gestão do projeto concluídos em abril de 2014. 

                 

Figura 16 – Rancho de Pesca entregue para a comunidade e cursos para a gestão do projeto 

 

5.2. Pontal da Cruz 

Projeto: Reforma e Ampliação do Rancho de Pesca 

Status:  
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 Projeto concluído em fevereiro de 2014; 

 Capacitações previstas no projeto não realizadas em atendimento à comunidade. 

             

Figura 17 – Rancho de Pesca entregue para a comunidade   

  

5.3. São Francisco 

Projeto: Projeto de Engenharia para construção de Píer 

Status: Projeto de engenharia entregue em novembro de 2012 à comunidade.  

              

Figura 18 – Cerimônia para a entrega do Projeto de Engenharia do Píer de São Francisco   

 

6. PROJETOS DE COMPENSAÇÃO – ILHABELA  

6.1. Bonete 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 
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Status:   

 26 motores de popa entregues até o momento (13 de popa e 13 de centro).  

 Restam reformar 4 motores para a conclusão do projeto; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação e treinamento em primeiros 

socorros e combate a incêndio concluído em abril de 2016. 

  

Figura 19 – Entrega dos motores aos pescadores e curso de motores de embarcações  

6.1. Canto da Lagoa 

Projeto: Construção de rancho de pesca para a instalação da máquina de gelo 

Status:  

 Projeto concluído em dezembro de 2015; 

 Cursos para a gestão do projeto finalizados em setembro de 2015. 

                                                                                                                 

     

Figura 20 - Cursos para a gestão do projeto realizados e Rancho de Pesca entregue aos pescadores  

 

6.2. Canto do Ribeirão 

Projeto: Construção de Rancho de Pesca 
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Status:  

 Projeto concluído em outubro de 2015; 

 Capacitações para a gestão do projeto finalizadas em agosto de 2015. 

            

Figura 21 – Rancho de Pesca entregue para a comunidade cursos para a gestão do projeto realizados 

 

6.4. Guanxuma e Saco do Eustáquio 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Status:  

 Projeto em andamento: 4 substituições concluídas;  2 reformas concluída e uma reforma 
em andamento (Índia II); 

 Cursos de manutenção básica de motor de embarcação concluído em junho de 2015 e 
treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio concluído em dezembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

     
Figura 22 – Embarcação Guma / Letícia: Substituída por outra de madeira com mesmas características (depois 

de avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação). 
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Figura 23 – Embarcação Sentinela / Lourenço: Substituída por outra de madeira com mesmas 
características (depois de avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação). 

  
Figura 24 – Embarcação Maísa: Substituída por outra de fibra com as mesmas características. 

    
Figura 25 – Embarcação Adonai / Comandante Mesquita: Substituída por outra de madeira com mesmas 
características (depois de avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação). 

         
    
Figura 26 – Embarcação Atlântida: Reformada. 
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Figura 27 - Embarcação Velho Mestre – Reformada. 

6.5. Guanxuma de Búzios 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal  

Atualização de status:  

 Projeto concluído: 3 reformas; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluídos em junho de 2015 
e primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

     

Figura 28 – Embarcação Rafaela: Reformada. 

             
Figura 29 – Embarcação Pôr do Sol: Reformada. 
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Figura 30 – Embarcação Conversão: Reformada.   

 

6.6. Ilha Vitória 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Atualização de status:  

 Projeto em andamento: 1 substituição concluída; 4 reformas concluídas; 1 reforma em 
andamento (3 irmãos).  

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluídos em junho de 2015 
e primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

    
Figura 31 – Embarcação Vitória X: Reformada. 
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Figura 32 – Embarcação Juliana Francis: Reformada. 

      
Figura 33 – Embarcação Matheus: Substituída por outra de fibra com as mesmas características. 

  
Figura 34 – Embarcação Gabriela X: Reformada. 

                 

Figura 35 – Embarcação Suetam – Reformada.  



 

 
 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás e 
Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de 

Santos. PAPP 

       FUNDESPA 

Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas 
 

Pág. 
17 / 25 

 

6.7. Porto do Meio  

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Status:  

 8 substituições concluídas; 4 reformas concluídas;   

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluídos em junho de 2015 
e primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

    
Figura 36 – Embarcação bote Não Tem Carona: Reformada. 

      
Figura 37– Embarcação Sibila (Daniela Cris): Reformada. 

     
Figura 38 – Embarcação Comandante Souza: Reformada. 
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Figura 39 – Embarcação Midas Mar: Reformada 

                

Figura 40 – Entrega de 8 canoas de fibra em Porto do Meio. 

6.8. Praia da Figueira 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Status:  

 Uma embarcação reformada e duas substituições concluídas; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluídos em junho de 2015 
e primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

  
Figura 41 – Embarcação Luz Divina: Reformada. 
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Figura 42 – Embarcação Cláudia Cristina: Substituída por outra de madeira com mesmas características 
(depois de avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação).  

  
Figura 43 – Embarcação Costa Rica / Eliana: Substituída por outra de madeira com mesmas características 
(depois de avaliada a inviabilidade para reforma devido ao seu estado de degradação).  

6.9. Praia da Fome 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal: substituição de motores 

Status:  

 Projeto de recuperação concluído em fevereiro de 2014; 

 Documentações das embarcações regularizadas; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluídos em junho de 2015 
e primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 2015. 

 

 

 

 

  

 

Figura 44 – Motores entregues na comunidade  
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6.10. Praia Mansa  

Projeto: Reforma de Câmara Fria e máquina de gelo  

Status: 

 Inauguração em maio de 2016; 

 Cursos de capacitação para a gestão comunitária do projeto concluídos em setembro 

de 2015.  

            

Figura 45 – Cursos realizados na comunidade e projeto entregue à comunidade 

6.11. Praia Vermelha 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal: substituição de 4 canoas de madeira por 

canoas de fibra  

Status:   

 Concluído em outubro de 2013; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluído em junho de 2015; 

 Treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio realizados em dezembro de 
2015. 

 

 

 

  

           

Figura 46 – Motores entregues na comunidade  
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6.12. Saco do Indaiá e Jabaquara 

Projeto: Adequação de edificação existente para instalação de máquina de produção de gelo 
em escamas. 

Status:  

 Obra concluída em junho de 2014; 

 Cursos e treinamentos concluídos em fevereiro de 2015. 

    

Figura 47 – Cursos realizados na comunidade e Fábrica de Gelo entregue à comunidade.  

6.13. Saco do Sombrio 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal 

Status:  

 Projeto de recuperação concluído em abril de 2013; 

 Reforma de 7 embarcações; Entrega de 7 kits de material de salvatagem; Regularização 
da documentação de 7 embarcações; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação finalizados em junho de 2015 
e treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio finalizados em dezembro de 
2015. 

Situação das embarcações antes (esquerda) e depois (direita) das reformas 

      
Figura 48 - Embarcação Inara: Reformada 
 



 

 
 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás e 
Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de 

Santos. PAPP 

       FUNDESPA 

Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas 
 

Pág. 
22 / 25 

 

 
Figura 49 - Embarcação Gaby IV: Reformada 

 
 

Figura 50 - Embarcação Água'dilla: Reformada 
 

 
          Figura 51 -   Embarcação Mariza: por escolha do proprietário foram realizados somente os serviços de 
mecânica em sua embarcação. 
 

 
Figura 52 - Embarcação Cristina II: Reformada 
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Figura 53 - Embarcação Maria Vitória: Reformada 

 
Figura 54 - Embarcação Fera II: Reformada 

 

6.14. São Pedro 

Projeto: Reforma e ampliação dos ranchos de pesca Cambaquara e Tatambora.  

Status:  

 Projeto concluído em maio de 2014; 

 As capacitações previstas no projeto não foram realizadas em atendimento à 
comunidade. 

                        

Figura 55 - Ranchos de Pesca entregues à comunidade 

 



 

 
 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás e 
Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de 

Santos. PAPP 

       FUNDESPA 

Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas 
 

Pág. 
24 / 25 

 

6.15. Serraria 

Projeto: Recuperação da frota pesqueira artesanal: Substituição de motores 

Status:  

 Projeto de substituição concluído em dezembro de 2014; 

 Documentações das embarcações regularizadas; 

 Curso de manutenção básica de motores de embarcação concluído em junho de 2015; 

 Treinamento em primeiros socorros e combate a incêndio realizados em novembro de 

2015. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Motores entregues à comunidade 

 

7- RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS DE COMPENSAÇÃO 
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de Ação Participativa para a Pesca não se tratou apenas de um programa de 

compensação ambiental. Sua execução produziu importantes mudanças de comportamento e 

atitudes nos membros das comunidades de pescadores artesanais, quanto ao controle social 

da gestão ambiental promovida no Litoral Norte de São Paulo.  

Mais do que cumprir as especificações dos solicitadas pelo órgão ambiental, o programa 

buscou atender demandas extras das comunidades visando garantir a sustentabilidade dos 

projetos. Tal postura trouxe um grau de satisfação elevado das comunidades com relação ao 

programa. 


