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1. Programação do Evento 
  

 
20/03 – 6ª. Feira 
 

  

8h30 Inscrições 
 

  

9h00 Abertura do Seminário  Roberto Francine Júnior - Colegiado das 
ONGs do LN – ReaLNorte. 

 Ícaro Cunha – UNISANTOS, mediador e 
orientador do CEDS. 

 Marcos Vinícius de Mello – Gerente de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde – 
Petrobras. 

 
9h30 Palestra: “Aquecimento Global, Mudanças 

Climáticas e Elevação do Nível do Mar” 
 

 Gilvan Sampaio de Oliveira – Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

10h30 Intervalo – Café 
 

  

11h00 Palestra: “Política Estadual de Mudanças 
Climáticas – PEMC”  
 

 Oswaldo Lucon – Assessor de Gabinete - 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

12h00 Mesa Redonda: “Aquecimento Global e Plano 
Estratégico para os Cenários Futuros - Litoral 
Norte, a partir do enfoque de grandes 
empreendedores, governo estadual e 
ambientalistas”  
 

 Petrobras 
 Cia Docas de São Sebastião  
 Dersa / SMA 
 ReaLNorte 

13h00 Intervalo  - Almoço 
 

  

14h00 Apresentação de experiências:  
Boas Práticas para Adaptação e Mitigação do 
Aquecimento Global 
 

 Eduardo Melchert 

15h00 Palestra: “Impactos, vulnerabilidade e 
adaptação no Brasil: o Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima e outros instrumentos” 
 

 Paula Bennati – Assessora da Secretaria 
de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 

 Intervalo – Café 
 

 

16h00 Palestra: “Combate às Mudanças Climáticas: 
um desafio participativo” 

 Ricardo Barretto – Gerente de 
Comunicação, Centro de Estudos em 
Sustentabilidade (FGV/SP) 

16h30 Debates 
 

 

17h00 Coquetel 
 

 

 
 
21/03 – Sábado 
 

  

8h30 Inscrições 
 

  

9h00 Abertura  Roberto Francine Júnior - Colegiado das 
ONGs do LN - ReaLNorte  

 Ícaro Cunha – UNISANTOS, mediador e 
orientador do CEDS  

 Marcos Vinícius  de Mello – Gerente de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Petrobras 

 
9h15 Lançamento e apresentação do Vídeo-

documentário 
 Ricardo Carvalho – Jornalista  
 Fotossíntese Produtora 

 
9h30 Palestra: “Aquecimento Global: uma dúvida 

conveniente?” 
 

 Kenitiro Suguio -      Universidade de 
Guarulhos 

10h00 Palestra: “A Erosão nas Praias do Litoral Norte 
de São Paulo: Indícios, causas e o que fazer”  
 

 Célia Regina de Souza – Instituto 
Geológico – SMA 

10h30 Palestra: “Efeitos da Elevação do Nível do Mar 
sob o ponto de vista da Engenharia Costeira, 
Portuária e Ambiental” 

 Emilia Arasaki  
      Instituto Politécnico - USP. 
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11h00 Intervalo – Café 

 
  

11h15 Palestra: “PPDC - Plano Preventivo da Defesa 
Civil específico para  Escorregamento de 
Encostas da Serra do Mar”. 
 

 Regina Elza Araújo  
      Defesa Civil Regional 
      Baixada Santista 

11h40 Palestra: “A matriz energética Petróleo e Gás 
no contexto do Aquecimento Global - mitos e 
verdades”. 

 Neilton Fidelis da Silva 
      Inst. Alberto Luiz Coimbra 
       COPPE/UFRJ 
 

12h10 Mesa debatedora com os palestrantes 
 

 

13h00 Intervalo – Almoço 
 

 

14h00 Apresentação de experiências:  
Boas Práticas para Adaptação e Mitigação do 
Aquecimento Global 

 Silvio de Angelis – Secretaria Municipal de 
Cultura; 

 Magda A Lombardo – UNESP - Rio Claro; 
 Lisandro Frigério. 

 
14h30 Palestra: “Educação Ambiental: da pedagogia 

às políticas públicas” 
 Marcos Sorrentino – ESALQ/USP 

coordenador da OCA 
 

15h00 Mesa redonda com debates: 
CBH-LN, GERCO, e Prefeituras – como estão se 
preparando para inserir o tema do dia-a-dia do 
Litoral Norte 

 Lenina Mariano Salimbeni  Secretária 
Executiva  CBHLN 

 Eduardo Hipólito do Rego Presidente 
GERCO 

 Prefeituras 
 

16h30 Encerramento: Entrega de “Protocolo de 
Intenções em prol da Adaptação e Mitigação 
aos efeitos das Mudanças Climáticas no litoral 
norte de São Paulo” 

 Representante COMDIAL  
 Prefeitos dos 04 municípios do Litoral 

Norte 

 
 
2. Informações sobre Palestrantes e especificação sobre as Palestras 
 

Palestrante Currículo Resumido Título da Palestra e tópicos a serem 
abordados 

Gilvan Sampaio 
de Oliveira 

Bacharelado em Meteorologia pela USP, Doutor e Mestre em 
Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. 
Atualmente é Tecnologista e Pesquisador junto ao Grupo de 
Interação Biosfera-Atmosfera da Divisão de Sistemas Naturais do 
Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Autor do livro sobre 
os fenômenos El Niño e La Niña. Tem experiência na área de 
Geociências, com ênfase em Meteorologia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Interação Biosfera-Atmosfera, Modelagem 
Climática, Previsão Climática, Estudos de Fenômenos Climáticos, 
Estudos do Clima, Mudanças Climáticas. 

“Aquecimento Global, Mudanças Climática e 
Elevação do Nível do Mar” 
Tópicos: 
-    Mudanças climáticas naturais e 
antropogênicas. 
-    Princípios científicos das mudanças 
climáticas. 
-    Projeções, perspectivas e tendências para o 
século XXI. 
-    As mudanças ambientais globais e o Brasil: 
principais impactos e projeções futuras do 
IPCC. 
-    Projeções de elevação do nível do mar no 
Brasil. 

Oswaldo dos 
Santos Lucon 

Engenheiro Civil e Bacharel em Direito pela USP. Mestre em 
Tecnologias Limpas (University of Newcastle, Reino Unido) e 
Doutor em Energia (USP).  É Advogado Assessor Técnico do 
Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Trabalha na 
CETESB desde 1992. Pesquisador do CENBIO (Centro Nacional de 
Referência em Biomassa, USP). Professor visitante no Instituto de 
Eletrotécnica e Energia da USP. Professor no Instituto Mauá de 
Tecnologia e na FAAP. Autor-membro do IPCC/ONU. Conselheiro da 
organização The Climate Group. Autor de vários artigos científicos e 
do livro "Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento", com o Prof. 
José Goldemberg. Um dos autores da Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas, proposta para votação na Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 

“Política Estadual de Mudanças Climáticas – 
PEMC” 
Tópicos: 
- Histórico da discussão da PEMC. 
- Conteúdo da PEMC. 
- Novos rumos. 
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Paula Bennati 
 
 

Advogada e Consultora em meio ambiente desde 1998. 
Especializada em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde 
Pública da USP e Mestre em Políticas Públicas e Mudanças 
Climáticas também pela USP.  
Atualmente exerce a função de Assessora Técnica Especializada em 
Mudança do Clima junto à Secretaria de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Membro da 
delegação brasileira nas Conferências das Partes da Convenção - 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 
 

"Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação no 
Brasil: o Plano Nacional sobre Mudança do 
Clima e Outros Instrumentos" 
Tópicos: 
- Plano Nacional de Mudanças Climáticas. 
- Conceitos de vulnerabilidade e adaptação. 
- Estudo técnico da Costa e Litoral Brasileiro. 
- Informações gerais sobre as Reuniões 
Internacionais sobre o clima.  
 

Célia Regina de 
Gouveia Souza 

 
 

Geóloga com mestrado em Oceanografia Geológica e doutorado em 
Geologia Sedimentar, todos pela Universidade de São Paulo. É 
Pesquisadora Científica (nível VI) do Instituto Geológico – SMA/SP 
desde 1992. Atuou junto ao Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro e foi responsável técnica pelo Zoneamento Ecológico-
Econômico da Baixada Santista (1997-2000). Coordenou o Projeto 
Sistema de Informações Geoambientais para o Litoral do Estado de 
São Paulo - SIIGAL (2000-2005). Atua em projetos internacionais 
como o LOICZ/IGBP - Land-Ocean Interaction in the Coastal Zone. É 
sub-Gerente do Projeto Estratégico da SMA “Praia Verde” iniciado 
em fevereiro/2008.  

“A Erosão Nas Praias Do Litoral Norte De São 
Paulo: Indícios, Causas e o Que Fazer” 
Tópicos: 
- O que é Erosão. 
- A  Erosão nas praias do Litoral Norte: 
principais Indícios (Indicadores). 
-  Mapa de Risco à Erosão Costeira. 
- Por que ocorre erosão nas praias do Litoral 
Norte (Causas) 
- O que fazer? 

Emilia Arasaki 
 

Bióloga pela UNISA, mestre em Oceanografia, doutora em 
Engenharia Civil, e com pós-doutorado pela Escola Politécnica da 
Universidade, todos pela USP. Professora colaboradora do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Civil - Área de Hidráulica É co-
autora da segunda edição do livro (no prelo: "Obras e Gestão de 
Portos e Costas - A técnica aliada ao enfoque logístico e ambiental").  

“Efeitos da Elevação do Nível do Mar sob o 
Ponto de Vista da Engenharia Costeira, 
Portuária e Ambiental” 
Tópicos: 
- Estudo da elevação do nível do mar por meio 
de modelação física. 
- Simulação da elevação do nível do mar para o 
Porto de Santos e como isso pode afetar a 
Baixada Santista e o Litoral Norte. 

Regina Elsa 
Araújo 

Formada em Direito e Administração de Empresas pela Universidade 
Católica de Santos, e Pós Graduada em Ciências Sociais e 
Trabalhista pela USP. É Coordenadora Regional da Defesa Civil do 
Estado de São Paulo – Redec I-2, e do Plano Preventivo da Defesa 
Civil Específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra Do 
Mar. Integrante do Grupo de Trabalho Responsável pela elaboração 
do Plano de Gerenciamento Costeiro do Estado de São 
Paulo. Recebeu diversos títulos e homenagens pelo seu trabalho. 
 

“PPDC - Plano Preventivo da Defesa Civil 
Específico para  Escorregamento de Encostas 
da Serra do Mar” 
Tópicos: 
- O papel da Defesa Civil 
- Elaboração e implantação do PPDC 
- Como a Defesa Civil pretende enfrentar os 
efeitos das Mudanças Climáticas.   

Marcos 
Sorrentino 

 
 

Licenciado em Biologia e Pedagogia, Mestre e Doutor em Educação. 
É professor do departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, 
onde coordena a Oca - Laboratório de Educação e Política 
Ambiental. Atuou na gestão Marina Silva (2003/2008), como Diretor 
de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. É e foi 
fundador e participante ativo de diversas organizações ambientalistas 
e de educação ambiental. 
 
 

“EA: da pedagogia às políticas públicas” 
Tópicos: 
-O aquecimento global e a crise socioambiental 
negligenciados na pedagogia e nas políticas 
públicas; 
-Coletivos educadores e comunidades de 
aprendizagem participativa sobre meio 
ambiente e qualidade de vida;  
-Utopia e comunidade. 

 
 
 
 
 
 
3. Apresentação 
 

As entidades ambientalistas reunidas no colegiado Realnorte, a Petrobras e a Universidade Católica de 
Santos (UNISANTOS) tem a iniciativa de discutir e propor ações e projetos em prol do desenvolvimento 
sustentável dos 04 municípios que compõem o do Litoral Norte de São Paulo, por meio do COMDIAL – Comitê de 
Diálogo para a Sustentabilidade e do CEDS – Centro de Experimentação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 
Com visão sistêmica e integrada para a temática socioambiental da região, o COMDIAL/CEDS vem 

realizando desde o ano de 2008 uma série de ações formativas conectadas entre si. Em dezembro foi realizado o 
Seminário ‘Avaliação Ambiental Conjunta’, com o intuito de compreender os projetos de maior porte e potencial 
indutor de transformações para a região, bem como os melhores instrumentos de avaliação ambiental para a 
questão.  

 
Este segundo Seminário, denominado ‘O Aquecimento Global e as Consequências nas Regiões 

Litorâneas’, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de março de 2009, no Teatro Municipal de São Sebastião, tratará de 
uma das questões mais emergentes da atualidade, e que poderá afetar a região como um todo.  
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O objetivo deste evento é esclarecer os tomadores de decisão e a sociedade sobre os problemas oriundos 

do aquecimento global e as possíveis ações de mitigação e de adaptação para o Litoral Norte. Visa também obter 
informações dos grandes empreendedores da região - Petrobrás e Cia Docas -, e do Governo Estadual sobre 
suas estratégias de ação e de enfrentamento para estas questões, bem como fomentar o comprometimento das 
Prefeituras no sentido de elaborar e implantar Planos Municipais de Mudanças Climáticas. 

 
Com o intuito de obter um efetivo envolvimento do poder executivo municipal, de outros tomadores de 

decisão, e da sociedade civil  para esta questão, foi elaborado um Protocolo de Intenções em prol da Adaptação e 
Mitigação aos efeitos das Mudanças Climáticas no Litoral Norte de São Paulo - a ser firmado durante o evento.  

 
Este seminário foi planejado e organizado seguindo os princípios da sustentabilidade, e todo o carbono 

produzido será compensado por meio do programa Carbon Free, da ONG Iniciativa Verde. O CO2 emitido pelo 
evento é calculado, e a neutralização ocorrerá a partir do plantio de mudas de árvores nativas em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), mais especificamente em matas ciliares degradadas no estado de São Paulo. 

 
Ao longo deste ano, estão previstas ainda outras ações complementares ao aprofundamento deste tema, 

tais como a  oficina/palestra do Projeto de Ciclovias para o Litoral Norte Paulista, as discussões sobre a 
Neutralização de Carbono, e  a capacitação de representantes das Prefeituras para a elaboração dos Planos 
Municipais de Mudanças Climáticas. 

 
 O presente documento reúne informações atualizadas sobre o aquecimento global e as mudanças 
climáticas, com ênfase para os possíveis efeitos sobre a região do litoral norte de São Paulo, a ser 
complementado ao longo deste Seminário por especialistas na temática, e participantes em geral. Desta forma, 
esperamos contribuir para que o poder público e a sociedade sejam informados e sensibilizados para a questão. 
 
 
 
 
 
4. Introdução: Por que discutir o Aquecimento Global e as Mudanças Climáticas?  

 
 
O ‘Aquecimento Global’ é, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos mais preocupantes da atualidade, e 

os seus efeitos sobre o clima, o meio ambiente e a espécie humana tem sido tema de ampla discussão no cenário 
internacional e nacional. Há mais de três décadas cientistas e ambientalistas de todo o mundo tem se dedicado a 
estudar o assunto, e os governos tem firmado acordos e protocolos internacionais com a perspectiva de reversão 
deste problema.  

 
De acordo com os relatórios apresentados por um conjunto de cientistas internacionais do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (International Panel on Climate Change – IPCC / ONU), a 
temperatura média da atmosfera aumentou em torno de 0,6º C durante o século XX, podendo atingir 5,8º C de 
elevação até 2100, gerando impactos de grande magnitude para o planeta. 

 
Dentre as principais mudanças apontadas pelo IPCC estão: derretimento das geleiras, elevação do 

nível do mar, eventos extremados de chuvas e secas, fortes ondas de calor, perturbação nas correntes 
oceânicas,  aumento do risco de enchentes e desmoronamentos de encostas, extinção de espécies, 
agravamento de doenças e epidemias, entre outros. 

 
Como exemplos de efeitos que já começam a serem sentidos no Brasil, podem ser citados: o furacão 

Catarina em março de 2004; a grande seca na Amazônia em 2005; as secas ocorridas no sul do país em 2004, 
2005 e 2006;  a recente catástrofe que atingiu o Estado de Santa Catarina no final de 2008, e as fortes 
tempestades e enchentes que assolaram a  região sul e sudeste do Brasil, como é o caso da tromba d´água 
ocorrida no município de Paraty, em janeiro de 2009.  

 
Portanto, a dúvida apontada pelos especialistas não é mais se irá ou não ocorrer o Aquecimento Global, e 

sim em que intensidade os efeitos apontados acima afetarão os seres humanos e a natureza. Segundos os 
cientistas, uma resposta otimista para esta questão depende do estabelecimento de estratégias e ações concretas 
por parte dos governos e da sociedade, visando à redução de emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, 
bem como da implantação de medidas mitigadoras e preventivas para as mudanças em curso. 

 
Ao se avaliar os aspectos geográficos dos 04 municípios que compõem o litoral norte de São Paulo (forte 

influência marítima, relevo altamente acidentado e sujeito a deslizamentos, ampla rede de rios, 
progressivo crescimento demográfico e conseqüente transformação das formas de uso e ocupação do 
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solo, crescente ocupação de áreas de risco e forte pressão sobre e vegetação, fauna e recursos hídricos), 
verifica-se uma grande fragilidade perante os impactos previstos em face do aquecimento global. 

 
Segundo o renomado pesquisador Carlos Nobre1 coordenador do Centro de Ciências do sistema Terrestre 

do INPE, eventos meteorológicos como chuvas e secas serão potencializados com o aquecimento do planeta, e 
no caso do litoral norte de SP, “tão ou mais importante que mitigar os efeitos das mudanças climáticas, é as 
pessoas se prepararem para se adaptarem aos efeitos dela”.  
 
 
 
 
 
5. Contexto Geral: Mudanças ambientais globais: principais impactos e projeções do IPCC  

 
 

“O grande dilema é reduzir  o exagerado padrão de consumo  
sem mergulhar o mundo numa grande recessão” (C. Nobre) 

 
Um importante marco desencadeador do Aquecimento Global data da Revolução Industrial, séc. XVIII, 

com o início da ampla utilização dos combustíveis fósseis (carvão mineral, óleo diesel, gasolina, gás natural) para 
produção de energia necessária para movimentar os maquinários e veículos motorizados -, como também para 
gerar eletricidade para diversas finalidades. 

 
A queima dos combustíveis fósseis gerando dióxido de carbônico (CO2) como resíduo é a principal fonte 

humana de emissões de gases do efeito de estufa, e consequentemente do aquecimento global. O acúmulo deste 
gás e de outros (CH4 – Metano, N2O - Óxido Nitroso, gases-F) na atmosfera,  retém o calor no planeta, causando 
um efeito similar aos painéis de vidro de uma estufa, impedindo que a radiação da superfície terrestre seja 
liberada de volta ao espaço, neste caso causando mais calor do que o natural. 
 
 Vale ressaltar que o efeito estufa, provocado pela dinâmica natural do planeta, é um dos principais fatores 
que permite a existência da vida na Terra. Entretanto, hoje milhões de toneladas de carbono, na forma de CO2,  
são jogados na atmosfera pela ação humana. Marengo (2007) destaca que de 1750 até os dias atuais houve um 
acréscimo de 31% da concentração de carbono na atmosfera, sendo que mais da metade ocorreu nos últimos 
cinqüenta anos, como pode ser observado no Gráfico I. 
 
 

 
Gráfico I - Emissão antropogênica de CO2  

no período de 1751-1998 
Fonte: (Rohde & Philomena) 

 
 
Além da queima de combustíveis fósseis, grandes geradores de CO2,  há outros fatores e gases que 

colaboram para o aquecimento global2: 
 

 O desmatamento, segunda maior fonte de emissão de CO2, através da queima das florestas ou o 
apodrecimento da biomassa; 

 A criação bovina, emissora de metano – NH4 (depois do CO2, é o segundo gás de efeito de estufa) 
produzido pela fermentação no aparelho digestivo dos animais e a decomposição dos seus dejetos;  

 A produção agrícola, em especial, do arroz em campos alagados, que é responsável por cerca de ¼ das 
emissões de metano produzidas por atividades humanas. E a utilização de fertilizantes agrícolas emissor 
de óxido nitroso (N2O); 

                                                
1 Carlos Nobre ganhou o Nobel da Paz em 2007 e também integra o quadro de cientistas do IPCC/ONU.  
2 Informações colhidas no site http://www.carbono-zero.com/artigo.php?mid=23101111&cid=3701, data 05/03/2009 



 7

 A eliminação e o tratamento de resíduos (lixo) é outra fonte importante de metano, principalmente no que 
diz respeito ao processo de decomposição anaeróbia (sem oxigênio) dos dejetos; 

 A indústria dos F-gases, tais como os CFCs utilizados em aerossóis, geladeiras e ar condicionado;  
 E o crescimento demográfico, associado ao estilo vida e de consumo de uma parcela da população 

mundial.  
 

 
Gráfico II - Emissões antrópicas globais dos principais  

gases de efeito estufa entre 1970 e 2004  
(em bilhões de toneladas)  

(IPCC, AR4, WG3 apud Cortizo) 
 
No caso do crescimento demográfico, em 70 anos a população mundial aumentou de 2 bilhões para 6,6 

bilhões de habitantes. Vale destacar também, que levou 9 mil anos para atingir 1 milhão de habitantes no planeta, 
e apenas cem anos para que esse total ultrapassasse os 6,6 bilhões.  

 
Para Carlos Nobre, este fator por si só já é um problema, e “mesmo que a gente continuasse consumindo 

a mesma coisa de antes, já seria um fator multiplicador de seis vezes. Só que cada um de nós hoje consome 
muito mais energia e retira mais recursos naturais e do que nossos pais e avós. Esse fator per capita de utilização 
de recursos naturais hoje é 20 a 30 vezes maior do que era da população do século XIX”(Marques, 2008). 
 

Dados apontados pela Climate Research Unit da University of East Anglia, UK, demonstram que a década 
de 1990 foi a mais quente desde as primeiras medições, no fim do século XIX. Até o final do século XX, o ano de 
1998 foi o mais quente desde o início das observações meteorológicas em 1861, com + 0.54º.C acima da média 
histórica de 1961-90. 

 
Já no século XXI, a temperatura do ar em nível global em 2005 foi de + 0.48º.C acima da média, sendo 

este o segundo ano mais quente do período observacional (Marengo,2007) 
 

Para elaborar os 04 relatórios sobre o sistema climático mundial, o Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (International Panel on Climate Change – IPCC) efetuado no âmbito da ONU, envolveu mais 
de 2,5 mil especialistas, que trouxe a luz dados científicos e projeções futuras sobre a temática.  

 
 
 

  

 
Gráfico III – Cenários de Aquecimento Global. 

Fonte: IPCC 
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Estudos realizados pelo IPCC indicam que a humanidade pode esperar um aumento de temperatura da 

Terra, dependendo das emissões dos Gases do Efeito Estuda (GEEs). Os cientistas apresentam 03 
possibilidades: no melhor dos casos, até 2100 haveria um aumento entre  1,1º.C e 2,9º.C na temperatura do 
planeta. A pior situação prevê um aumento  entre 2,0º.C e 5,5º.C.  

 
 Segundo o relatório, mesmo que a concentração dos gases que provocam o efeito estufa fosse mantido 

nos mesmo níveis de 2000 – o que é difícil, considerando o crescimento econômico mundial -, seria de se esperar 
um aumento de  0,1º.C por década. A tendência é que mais de 0,4º.C seja acrescido na temperatura média do 
planeta nos próximos 20 anos.  

 
“Algumas conseqüências notáveis do aquecimento global foram já observadas, como o derretimento de 

uma parte das geleiras nos pólos e o aumento de dez centímetros no nível do mar em um século. (...)Também 
existem evidências, segundo relatório do IPCC2001b, de que eventos extremos, como secas, enchentes, ondas 
de calor e de frio, furacões e tempestades, tem afetado diferentes partes do planeta e produzindo enorme perdas 
econômicas e de vidas.” (Marengo,2007) 
 

Como exemplos de eventos recentes que provavelmente estão associados ao aquecimento global, podem 
ser citados: a onda de calor na Europa em 2003, os furacões Katrina, Wilma e Rita no Atlântico Norte em 2005, o 
inverno extremo da Europa e Ásia 2006. No Brasil, conforme mencionado anteriormente já ocorreram diversos 
eventos meteorológicos extremados, tais com o furacão Catarina (o 1º. furação registrado no Atlântico sul), a seca 
na Amazônia, e as fortes tempestades e enchentes na região sul e sudeste do país, entre outros. 
 

Segundo o relatório do IPCC até 2100 o nível do oceano pode subir 26 a 59 centímetros. Para o Brasil, a 
elevação do nível do mar, conforme apontada cima, significará  a desestruturação da costa e consequentemente a 
ocupação desordenada no interior. Alguns estudos mais recentes, que não foram incluídos no relatório citado 
acima, indicam que a taxa de aumento do nível do mar pode ser mais alta, devido à aceleração do derretimento 
das geleiras na Groelândia e Antártida Ocidental. Isso significa que um aumento de até 1,4 metros pode ser 
esperado até o final do século.  
 

 Os climas mais quentes podem aumentar a incidência de casos de peste bubônica, malária, dengue e 
disenteria, seja por causa da piora nas condições de saúde, devido à disseminação destas enfermidades, ou por 
causa da diminuição do suprimento de água.  Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto do Coração 
(Incor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mostrou que as 
mudanças bruscas de temperatura em grandes cidades, principalmente do quente para o frio, podem aumentar o 
risco de infarto na população (Marengo, 2007). 
 

Segundos estimativas do IPCC, os custos para diminuir as emissões dos Gases do Efeito Estufa visando 
manter o aquecimento da terra em 2º.C equivaleria a 3% do PIB mundial em 2030. Em 2006, o PIB foi calculado 
em US$ 46,7 trilhões. Atualmente, essa percentagem corresponderia a US$ 1,4 trilhão, mas é preciso considerar 
um possível crescimento do valor total da ordem de 0,12%.  
 
 
 
 
 
6. Matriz Energética e o Aquecimento Global 

 

 

Os combustíveis fósseis são, sem sombra de dúvida, os principais emissores de gases do efeito estufa 
(GEEs), responsáveis pelo aquecimento da atmosfera e mudanças climáticas associadas.  

Cerca de 80% da energia mundial é fornecida por estes combustíveis, destacando-se o petróleo (35%), o 
carvão (25,3%) e o gás natural (20,7%). Bem atrás estão às energias renováveis e o biogás (10%), nuclear 
(6,3%), hidroelétrica (2,2%) e outras (0,5%), conforme apresenta o gráfico a seguir. 
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Gráfico IV - Fontes primárias de energia 

da economia mundial em 2005. 
(Agência Internacional de Energia, WEO-2007 apud Cortizo) 

 
No caso da produção de energia elétrica, também há grande dependência de fontes fósseis. Estima-se 

que 60-65% das emissões de GEEs estejam associadas à produção, conversão e consumo de energia. 
 

Os países industrializados - principalmente os Estados Unidos e a China -, têm seu sistema energético 
baseado no uso intensivo de carvão, petróleo e gás e são os maiores emissores mundiais de GEEs. Segundo 
dados apresentados por Walker & King (2008), somando-se a produção de energia elétrica, do transporte 
rodoviário e outros, os EUA emitem 7.065 megatoneladas de GEEs, e a China 6.467 megatoneladas. Entretanto, 
dados recentes mostram que os chineses estão superando os americanos em total de emissões.  
    

Outro dado alarmante advém da analise do volume de emissão de GEEs per capita, verificando-se que os 
americanos emitem 24 toneladas de carbono por habitante, os chineses 5 toneladas, e os brasileiros 7 toneladas, 
devido ao CO2 emitido pelo desmatamento da Amazônia (Walker & King,2008). Vale destacar que a análise per 
capita se refere à população total do país. 
 

Dados do 4º. Relatório do IPCC-ONU, mostram que entre 1970 e 2004, houve um aumento de 80% das 
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEEs), especialmente do gás carbônico. Para que a Terra esquente no 
máximo até 2º C, é importante que até 2050 as emissões sejam reduzidas entre 50 a 85% a partir dos dados 
quantitativos de 2000. 
 

Com isso, o grande desafio para a humanidade é mudar a matriz energética e consequentemente o nosso 
padrão de consumo, a fim de reduzir as emissões de gases que aumentam o efeito estufa e, consequentemente, 
causam o aquecimento global. 
 

As energias renováveis surgem como importantes alternativas, pois em princípio não emitem GEEs e 
são obtidas de fontes naturais capazes de se regenerar, sendo portanto virtualmente inesgotáveis. São elas: a 
energia solar, eólica (ventos), hidroelétrica (rios encachoeirados), maremotriz (maré oceânica), das ondas do mar, 
e biomassa (matéria orgânica). 
 

A energia nuclear também é vista por um grupo de cientistas como uma interessante fonte de energia 
renovável. É necessário ponderar, no entanto, com base no princípio da precaução, que a atividade apresenta 
riscos de acidentes e vazamentos, que podem ter consequências muito sérias, e que a questão da destinação 
final do lixo nuclear ainda é um problema sem solução viável. Além disso, pode ser um estímulo à produção de 
armamentos. 
   

Estudos citados pelo IPCC, afirmam que está havendo investimentos mundiais em energias renováveis. 
Seguindo esta tendência, o presidente americano, Barac Obama, prometeu desencadear a criação de uma 
economia de energia limpa, com a perspectiva de dobrar a produção de energia alternativa nos próximos três 
anos. Obama afirmou ainda que pretende “modernizar mais de 75% dos edifícios federais e aprimorar a eficiência 
energética de 2 milhões de residências americanas", conforme matéria intitulada: Obama quer dobrar energia 
limpa nos EUA, publicada na Folha de São Paulo, em 10/1/09. 

 
O Brasil é visto como um país com grande potencial e vantagens para a produção de energia renovável. 

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, houve um aumento na demanda total por energia, com 
incremento no uso das fontes renováveis (hidráulica, biomassa e outras). Os dados apontam para um crescimento 
da ordem de 7,6% na energia proveniente dessas fontes, enquanto que as não-renováveis (petróleo e derivados, 
gás natural, carvão mineral e urânio) cresceram 3,7%. Com isso, a energia renovável passou a representar 45,9% 
da Matriz Energética Brasileira- MEB” (MME, 2008). 
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Pela primeira vez a participação da energia “hidráulica e eletricidade” foram suplantadas pelos “derivados 
da cana-de-açúcar” na MEB. De fato, os derivados da cana-de-açúcar, com participação de 15,9% na MEB e de 
34,5% nas fontes renováveis, suplantaram, respectivamente, os 14,9% e 32,4% da “hidráulica e eletricidade” 
(MME, 2008). 

O documento denominado “Resenha Energética Brasileira”, publicado em 2008 pelo MME, destaca que a 
energia hidráulica continua com supremacia na matriz de oferta de energia elétrica, representando 85,4% do total, 
incluindo a importação. Em seguida, aparece a geração a biomassa, com 3,7%, e o gás natural na terceira 
posição, com 3,2% de participação.  

Desde 2002 o Ministério de Minas e Energia coordena o  Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica), criado para promover a diversificação da matriz energética nacional. O programa 
estabelece a contratação pelas empresas de uma parcela mínima de energia elétrica produzida a partir de fontes 
renováveis, entre as quais energia eólica e a energia proveniente de pequenas centrais hidrelétricas. 

Mesmo com estas ações citadas cima, o país é o quarto maior de emissor de GEEs do mundo, às custas 
da destruição da Floresta Amazônica, visto que mais de dois terços da sua taxa de gases emitidos (62%) são 
provenientes do desmatamento. Vale destacar, em relação a este aspecto, que pela primeira vez a conservação 
da cobertura vegetal original e o combate ao desmatamento foram mencionados como ações mitigadoras para o 
aquecimento global no estudo do IPCC.  
 

Outra questão que merece ampla reflexão e deve ser muito bem planejada, advém da recente descoberta 
das diversas jazidas de gás e petróleo no território brasileiro. Com a exploração das reservas existentes, qual será 
o panorama das nossas emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis? 
 

Segundo o professor Luiz Pinguelli da UFRJ e COPPE, o país precisa começar a pensar em 
racionalização do uso de energia, ou em desenvolver projetos de energia alternativa, para fazer frente ao 
crescimento da demanda para os próximos anos. Caso isso não ocorra, poderá haver problemas para sustentação 
do crescimento da economia nas taxas projetadas pelo próprio governo.  
 

A ONG WWF-Brasil apresenta algumas recomendações neste sentido: 
  

 O Brasil precisa continuar investindo em energias limpas e reverter a tendência de crescimento de 
termelétricas baseadas na queima de combustíveis fósseis;  

 O uso de veículos mais eficientes como uma maneira de reduzir as emissões no setor de transportes, 
principalmente se abastecidos com biocombustíveis como o álcool ou o biodiesel;  

 A produção de biocombustíveis deve ser feita de maneira planejada, ordenada e sustentável, sem causar 
mais desmatamento e problemas sociais; 

 Reduzir a poluição nesse setor de transportes é trocar o uso de rodovias, sistema largamente utilizado no 
Brasil, por ferrovias; 

 O transporte público também deve ser melhorado e incentivado.  
 

Outro ponto a ser analisado, é o estímulo à exploração hidroeletricidade a partir de pequenas usinas, em 
detrimento das grandes que causam sérios impactos sobre o meio ambiente e sobre as populações humanas 
residentes nas áreas onde são instaladas. O plantio da cana-de-açúcar, por sua vez, deve ser devidamente 
planejado para não ocupar áreas de cultivo de alimentos, e sua produção deve seguir os padrões sustentáveis em 
todos os sentidos (ambiental, social e econômico). 
 
 
 
 
 
7. Acordos Internacionais 

Desde a década de 1960, a preocupação com o meio ambiente começa a ter espaço, em especial, no 
âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, é a partir da década de 1980, quando começaram a 
surgir as primeiras evidências de que a ação do Homem provoca interferência no clima do planeta, que a 
discussão passa a compor a agenda política mundial. 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQMC) foi o 1º documento oficial de 
âmbito internacional sobre a temática, sendo apresentada à sociedade em 1992, na Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco92.  Em 21 de março de 1994, a Convenção entrou em 
vigor e, desde então, países que ratificaram o tratado - as chamadas Partes - se comprometem a combater o 
aquecimento global, reduzindo suas emissões de GEEs e adotando políticas internas de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas. 
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O Protocolo à CQMC foi amplamente discutido e negociado em uma série de reuniões internacionais e 
somente aberto para assinatura na terceira sessão da Conferência das Partes, a COP-3, na cidade de Quioto, 
Japão, em 11 de dezembro de 1997. Porém, só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, quando conseguiu 
obter adesão de 55 países, contabilizando pelo menos 55 por cento das emissões totais de dióxido de carbono 
desse grupo em 1990.   

No Protocolo, as metas de redução dos GEEs são muito claras, onde os países-membros (principalmente 
os desenvolvidos) devem reduzir em 5,2% a emissão dos gases, em relação aos níveis de 1990, no período entre 
2008 e 2012. Entretanto, as metas não são homogêneas para todos os países, colocando níveis diferenciados 
para os 38 países que emitem maiores quantidades de gases. Países em franco desenvolvimento (como Brasil, 
México, Argentina e Índia) não receberam metas de redução, pelo menos a princípio. 

O documento trata ainda da questão da redução de emissões por meio de mecanismos de flexibilização - 
Comércio de Emissões, Implementação Conjunta, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – com vistas a 
colaborar para o cumprimento das metas estabelecidas.  

O observatório do Clima apresenta de forma bastante didática, informações sobre estes mecanismos, 
conforme reprodução a seguir: 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o mecanismo do Protocolo de 
Quioto que flexibiliza a redução de emissões dos países desenvolvidos ao permitir 
que parte delas seja cumprida através de projetos de mitigação alocados nos 
países em desenvolvimento. As reduções de poluição alcançadas por esses 
projetos geram créditos para os países ou instituições investidoras, que podem 
ser usados diretamente para se atingir a meta de redução de cada um ou 
direcionados para a comercialização com outras partes interessadas.  Os créditos 
obtidos pelo MDL são chamados de reduções certificadas de emissão 

O comércio de permissão de emissões de gases do efeito estufa é aquele que 
funciona sob os regimes conhecidos como Cap and Trade (limitar e negociar).  
Registrados em Bolsa de Valores, esses regimes têm de um lado países que 
reduziram emissões além de suas metas.  Esta quantidade excedente gera 
créditos que podem ser vendidos a países que não conseguem alcançar a meta 
de redução e por isso são chamados de permissões de emissão (Observatório do 
Clima). 

Além desses, existem esquemas alternativos, que estabelecem diretrizes 
similares ao Protocolo, mas em geral estipulam metas de redução de emissões 
menos rígidas e de caráter voluntário.  Os créditos emitidos nesse modelo são 
chamados de reduções voluntárias de emissão.3 

No âmbito internacional, nestes últimos 11 anos ocorreram diversas reuniões, fóruns e acordos sobre o 
tema.  
 

Em 2007 foi apresentado o “Plano de Ação de Bali (2007), que incluiu os mecanismos de REDD para 
países em desenvolvimento como uma medida de mitigação a ser contemplada no acordo pós-2012, de modo a 
possibilitar a implementação completa e efetiva da Convenção (UNFCCC)”.  

Em dezembro de 2008, foi realizada da COP – 14, em Poznań, na Polônia, que teve com principal objetivo 
revisar o Protocolo de Kyoto e avaliar em que medida o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM) pode ser 
aperfeiçoado e ter o seu alcance geográfico estendido.    As principais definições a serem adotadas mundialmente 
contra o aquecimento global foi prorrogado para a COP15 a ser realizada em Copenhague (Dinamarca), no fim de 
2009. A idéia é produzir diretrizes a entrarem em vigor em 2013, um ano depois do fim da primeira fase do 
Protocolo de Kyoto.4 

 
 
 

                                                
3 Fonte: Observatório do Clima - site: http://www.oc.org.br/, consulta 04/03/2008 
4 Fonte: http://www.brasilia.unesco.org/noticias/ultimas/onu-realiza-na-polonia-conferencia-sobre-mudanca-climatica, consulta 04/03/2008 
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8. Cenário Nacional 
 

O Brasil tem o mérito de ter sido o anfitrião de uma das mais importantes conferências da ONU, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, que representou um grande 
marco da ascensão da questão ambiental junto à sociedade mundial. Dentre os principais produtos deste evento 
estão: Convenção sobre Diversidade Biológica, e Convenção sobre o Clima. 

No que se refere à temática, o país ratificou a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, que entrou em vigor 29 de maio de 1994, ficando o Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pela 
coordenação nacional da sua implementação.5 

No dia de 20 de junho de 2000, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, por meio do 
Decreto nº 3.515, com o objetivo de auxiliar o governo na incorporação das questões sobre mudanças climáticas 
nas diversas etapas das políticas públicas, e conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de 
posição sobre os problemas decorrentes da temática, bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL).6 

Desde dezembro de 2008, o Brasil possui um Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), fruto do 
trabalho do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (formado por sete ministérios e pelo Fórum Brasileiro 
de Mudanças Climáticas), com contribuições da Conferência Nacional do Meio Ambiente. 
 

O PNMC está dividido em quatro eixos norteadores: Oportunidades de Mitigação; Impactos, 
Vulnerabilidade e Adaptação; Pesquisa e Desenvolvimento; e Capacitação e Divulgação. 
 

Está tramitando no Congresso Nacional a proposta de uma Política Nacional de Mudanças Climáticas. 
Entidades da sociedade civil se articularam para propor contribuições a esse projeto, com destaque para o Fórum 
Brasileiro de Organizações e Movimentos Sociais (FBOMS), como também para a proposta do Observatório do 
Clima, que passou por um processo de Consulta Pública e foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente e à frente 
ambientalista do Congresso Nacional em novembro de 2008. 
 
 
 
 
 
9. Cenário Estadual 
 
 

O Estado de São Paulo possui uma legislação específica para a questão ambiental, com destaque para a 
Lei no. 9.509, de 20 de março de 1997, que instituiu a Política Estadual de Meio Ambiente, e criou o Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA.  
 

Buscando enfrentar os desafios das mudanças climáticas, o Estado instituiu através do decreto 49.369 de 
2005, o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade. Este Fórum visa conscientizar e 
mobilizar a sociedade paulista para a discussão e tomada de posição sobre o fenômeno das mudanças climáticas 
globais, a necessidade da conservação da diversidade biológica do planeta, bem como a promoção da sinergia 
entre as duas temáticas. 
 

Atualmente está tramitando na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei  nº 1/2009, que trata da Política 
Estadual de Mudanças Climáticas. Segundo Fábio Feldmann, secretário-executivo do Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas, a PEMC tende a introduzir certas obrigações, como inventários periódicos de emissão, 
plano estadual de adaptação, entre outras iniciativas. Destaca ainda que um dos desafios da PEMC é a 
internalização da dimensão climática em todas as políticas setoriais de São Paulo, quer na agricultura, quer no 
planejamento urbano, enfim, no futuro de seus cidadãos.7  

                                                
5 Fonte: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4559.html, consulta 03/04/2009 
 
6 O FBMC é composto por 12 ministros de Estado, do diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) e de personalidades e 
representantes da sociedade civil. (Fonte http://www.forumclima.org.br/default.asp?ar=1) 
 
7 Informações obtidas no site da Rede Paulista de Educação Ambiental - REPEA (www.repea.org.br), consulta 05/04/2009 
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O Secretário Estadual do Meio Ambiente Xico Graziano e o diretor-presidente da Cetesb Fernando Rei, se 

com prometeram em matéria publicada na Folha de S. Paulo em 17/02/2009, a finalizar até dezembro de 2010 o 
inventário das emissões paulistas de GEE. Tal inventário definirá a base para o estabelecimento de metas, globais 
ou setoriais, para o Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 
10. Caracterização do Litoral Norte de São Paulo 
 
 

A geografia do Litoral Norte de São Paulo é bastante peculiar, apresentando uma planície litorânea - 
descontínua e de pequenas dimensões -, e a Serra do Mar, um conjunto de morros e morrotes costeiros - 
íngremes, contínuos e extensos.  
 

Na área serrana e na morraria costeira predominam solos de pouca espessura, suscetíveis a 
escorregamentos, rolamentos e queda de blocos. Os solos da planície também são rasos, sujeitos a inundações, 
com exceção dos terraços marinhos. O desbarrancamento das margens dos rios é o processo erosivo mais 
comum neste tipo de relevo (SMA/CEAPLA, 2005). 
 

Em relação aos aspectos climáticos, SMA/CEAPLA (2005) destaca que “a circulação atmosférica é 
complexa, em decorrência da atuação desigual das massas de ar polares e tropicais. Estas últimas atuam na 
maior parte do ano e seu confronto com os sistemas polares é um dos principais responsáveis pela precipitação 
pluviométrica”. Estes fatores, somados ao fenômeno denominado de chuva orográfica, ou chuva de relevo - 
quando a massa de ar carregada de umidade sobe ao encontrar uma elevação do relevo, como a Serra do Mar, 
provocando chuvas - faz com que esta seja uma das regiões mais chuvosas do país.    
 

Do ponto de vista da ocupação humana, os dados coletados no senso de 2000 indicam que a região 
possuía uma população de 224.656 habitantes, número que provavelmente já se ampliou e que pode quadruplicar 
durante as férias de verão com a vinda de turistas e veranistas. Foi justamente a partir da década de 1960, 
quando a região passou a caracterizar-se como opção de lazer que a população residente teve um enorme salto 
demográfico. Outro fator indutor da ocupação foi a implantação da Rodovia Rio-Santos (BR-101), na década de 
1970, que facilitou o acesso à região, acelerando a implantação de loteamentos e condomínios residenciais.  
 

Uma parte significativa da região é recoberta por Mata Atlântica e ecossistemas associados de restingas e 
manguezais, com fauna e flora altamente diversificadas. De um modo geral são eles que colaboram para a fixação 
do solo, evitando erosão, enchentes e deslocamentos de terra.  
 

Existe um conjunto de Unidades de Conservação da Natureza na região, com intuito de proteção da 
biodiversidade e dos recursos naturais, com destaque para o Parque Estadual da Serra do Mar, que abrange 
cerca de 80% da sua área total. Recentemente foram criadas a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral 
Norte e a ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte. 
 
 Estão previstos diversos empreendimentos para a região, alguns já em processo de licenciamento,8 com 
destaque para a instalação de um Gasoduto e uma Unidade de Tratamento de Gás para exploração do campo de 
Mexilhão, a duplicação da Rodovia dos Tamoios, a ampliação do Porto de São Sebastião, e a construção de um 
Centro de Detenção Provisória (CDP). A implantação destes e de outros projetos que estão sendo vislumbrados, 
tende a acarretar, em seu conjunto, uma série de impactos e  desencadear transformações no Litoral Norte.  

 
Um dos principais instrumentos de ordenamento do território em âmbito regional é o Zoneamento 

Ecológico Econômico do Litoral Norte (Decreto Estadual nº 49.215/2004), dentro do Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, estabelecendo normas e critérios para o uso e ocupação do solo na zona costeira e 
marinha. Há ainda os Planos Diretores Municipais, o Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável elaborado 
no âmbito da Agenda 21 Regional, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 A análise integrada dos impactos dos empreendimentos previstos para o Litoral Norte foi tema do 1º Seminário, denominado Avaliação 
Ambiental Conjunta, que ocorreu em dezembro de 2008 no município de Caraguatatuba. 
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11. As Consequências do Aquecimento Global e as Modificações Humanas na Paisagem do 
Litoral Norte de São Paulo 
 
 

Em virtude se suas características geográficas, o Litoral Norte apresenta uma grande suscetibilidade 
natural aos diversos processos do meio físico, como a erosão, escorregamentos e enchentes.  

 
Somando-se a este fator as modificações da paisagem natural ocasionadas pelo Homem no processo de 

ocupação da região,- como por exemplo: ocupação desordenada; destruição de dunas; retirada de areia das 
praias e rios; construção de obras de engenharia na linha costeira; desmatamento da restinga e manguezais, e 
das margens dos rios e das encostas; entre outros,- verifica-se que esta fragilidade vem se acentuando ao longo 
do tempo. 
 

Os problemas tendem a ser potencializados pelos efeitos do Aquecimento Global. A figura 1 apresenta 
algumas das principais conseqüências do aquecimento global e mudanças climáticas correlatas sobre o Litoral 
Norte. 

 
A variação do nível do mar é um dos problemas principais da região. Dr. Gilvan Sampaio de Oliveira, do 

CPTEC/INPE, em palestra proferida no litoral norte9, destacou que este fenômeno ocorre pelo degelo e 
derretimento das calotas, e com a maior evaporação nas regiões mais quentes, a tendência é a intensificação de 
eventos como furacões e tempestades. 

  
 Nos últimos 50 anos foi observada uma tendência na costa brasileira de um aumento do nível do mar, na 
ordem de 40 cm/século, ou 4mm/ano (Mesquita, 2005), contra uma média de 10 cm para o resto do mundo no 
mesmo período.  

 
 

Figura 1 - Possíveis Efeitos do Aquecimento Global no 
Litoral Norte e São Paulo 

 
 

O IPCC calcula que até 2100 o nível do oceano pode subir ente 26 e 59 centímetros. Dados mais 
pessimistas, como o do pesquisador Anny Cazenave, do Centro Nacional de Estudos Espaciais de Toulouse 
(França), mostram que a elevação da linha d'água poderá ser de 1,80 metro até 2100, mais do que o dobro da 
prevista pelo painel do clima da ONU, segundo matéria publicada na Folha Online, em 22/02/2009. 
 

A pesquisadora Célia Regina de Gouveia Souza, do Instituto Geológico de São Paulo, vem monitorando 
os 600 quilômetros da costa do Estado de São Paulo há 22 anos, e aponta a situação crítica da costa paulista, em 
matéria publicada no jornal A TRIBUNA, no dia 26 de Novembro de 2006, intitulada ‘Mar avança sobre areia de 20 
praias’.  
 
                                                
9 Palestra realizada dia 03/09/2007 no evento denominado Mudanças Climáticas e Impactos Ambientais, em Caraguatatuba 
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A geóloga elaborou um ranking da erosão costeira nas praias paulistas, e no Litoral Norte observou que 16 
praias estão classificadas com nível muito alto e alto de erosão: 
 

São Sebastião Caraguatatuba Ubatuba 
Barequeçaba  (Alto) Caraguatatuba (Muito Alto) Fortaleza (Muito Alto) 
Balneário (Alto) Massaguaçu Toninhas (Alto) 
Conchas (Alto) Tabatinga (Muito Alto) Praia Grande (Muito Alto) 
Cidade (Alto)  Perequê-Açú  (Alto) 
Pontal da Cruz (Muito Alto)  Barra Seca (Muito Alto) 
São Francisco (Muito Alto)  Ubatumirim (Muito Alto) 
  Fazenda (Alto) 

 
O profesor titular de geografia da UFRJ, Dieter Muehe10, explica que a erosão provoca o recuo da linha de 

costa. No Brasil, tivemos duas elevações do nível do mar no passado: uma há 120 mil anos, para um nível do mar 
cerca de 6 metros mais alto; e outra com um máximo de 3 metros acima do mar atual, há pouco menos de 6 mil 
anos atrás. Em cada uma dessas elevações o mar construiu cordões arenosos que funcionam como barreiras, 
aprisionando lagunas à sua retaguarda. Muitas desssas lagunas se preencheram de sedimentos, viraram planícies 
costeiras e estão sendo ocupadas pelo homem, em um nível topográfico muito próximo ao nível do mar atual . 
 

O professor salienta que se o nível do mar sobe em uma área não ocupada, sem muros, a linha de costa 
vai recuar e criar uma praia mais atrás. Porém, como atualmente a ocupação avançou muito, cresceu a percepção 
da erosão (Marcolin, 2008), e a tendência aponta para a intensificação dos impactos sobre a população residente 
nas áreas costeiras.    
 

Essas transformações são nitidamente sentidas pelos moradores mais antigos da região, como é o caso 
do pescador e maricultor Euzébio Higino de Oliveira, mais conhecido como Sr Gino. Natural de Ubatuba, com 65 
anos, pôde observar uma grande alteração da paisagem na praia da Barra Seca, conforme relato a seguir: 
  

“A maré era 200 m para lá. Lá era a praia. Aqui onde nós estamos, era tudo cheio 
de cajueiro, guaiaba (hoje, estamos encostados no mangue e numa estreita faixa 
de areia)...Era muito bonito. Quando passava com o meu pai para lá (centro da 
cidade), comia muito caju. E agora é mar. O mar avançou 200m. Depois que foi 
feita a Rio-Santos...o mar foi avançando. Também, foi tirada muita areia da praia, 
com uns caminhões aí. 
 
Em 1993 o mar já estava avançando, mas esse quiosque ainda estava aqui...em 
97 o mar começou a comer bastante...foi feito um muro de arrimo na frente na 
lanchonete para o mar não avançar mais. “Mas infelizmente o mar derrubou 
tudo...” 

 
O Sr. Gino tem algumas conclusões a respeito do aumento do nível do mar:  

 
“Em 1972 com construção da estrada, aterrou parte do rio que fazia acesso direto 
no canto da Barra Seca...aí não teve mais esse acesso... Desde essa época, 
começou o movimento do mar avançar na praia da Barra seca. Por que o rio foi 
represado, e a força da água do rio, não tinha força para jogar a areia para fora 
para fazer a praia.” 

 
Outras questões emergentes que afetam a praia foram ressaltadas pelo caiçara:  

 
Foi aterrada uma parte do mangue, que (barrou o acesso da lagoa) com o mar. A 
lagoa está sempre cheia, não vaza mais...ela está represada. Quando chove só 
vem a água da serra para cá, enche, e não tem como sair...E quando a lagoa 
encher vai prejudicar o bairro todinho da Barra Seca. Por que a lagoa está 
represada e não está tendo acesso para o mar...Nossa preocupação é abrir e 
soltar essa lagoa, como ela era. 

 
O Sr. Helio, de 64 anos, nascido e criado na praia do Massaguaçu – Caraguatatuba também pôde 

observar muitas mudanças na paisagem no seu pedaço: 
 

                                                
10 Ganhador do Prêmio Conrado Wessel 2003 na categoria Ciência Aplicada ao Mar  
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“Quando eu era menino, tinha que passar por cima da costeira para chegar na 
praia do Boi...Em 1958...tinham 02 praias (Cocanha e Boi)...o mar afastou e fez 
uma praia só. Acho que foi por causa disso que o mar está comendo lá em baixo 
(na praia do Massaguaçu) até chegar na pista”. 

 
O pescador faz algumas suposições a esse fenômeno: 

 
“Fizeram um loteamento aqui e foi aterrado lá (o curso do rio acabou sendo 
alterado). A natureza do rio é por aqui, e não é lá (onde está atualmente), quando 
enche lá ele quer vir para cá. Quer procurar o lugar dele”. 

 
O Sr. Helio relembra ainda que:  
 

“na beira da praia do Massaguaçu era tudo mato, tinha jundú, depois foi limpado, 
quando foi loteando foi limpando o mato.  
(...) Os mais velhos falavam que o mar ia chegar lá (passando a estrada) ,pois já 
tinha entrado lá a muito tempo, a turma cavocava lá, achava marisco, concha, lá 
no Jardim do sol.  
Faz uns 50 anos que o mar está subindo no Massaguaçu... O mar começou a 
subir de repente. Quando comecei a pescar o mar começou a subir e não parou 
mais de 1960...até agora”. 

 
Outro problema que os pescadores e a sociedade enfrentarão é a possível acidificação dos oceanos. 
Conforme artigo publicado na Folha de São Paulo, 31/1/2009, intitulado: Acidificação dos oceanos ameaça 

cadeia alimentar, este fenômeno pode ser descrito da seguinte forma: “Os oceanos têm absorvido uma parcela 
substancial do dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa. Mas este benefício tem uma armadilha: 
conforme o gás se dissolve, o mar fica mais ácido. Um painel internacional de cientistas marinhos, da ONU afirma 
que a acidez das águas superficiais do oceano aumentou 30% desde o século 17 e que já houve diminuição 
detectável de moluscos, no peso das conchas e interferência no crescimento de corais”. 
 

O professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, em palestra proferida na região11, 
ressaltou que além da acidificação dos oceanos, há ainda outros problemas a serem considerados, tais como: 
elevação da temperatura, que causará alterações na distribuição das espécies; alteração no processo de 
sedimentação, tornando a água turva, o que interfere na luz e, portanto nos organismos que estão nesse habitat; e 
o processo de alteração dos nutrientes, que pode afetar toda a cadeia alimentar. 
 
 
 
 
 
12. Sugestões em Prol da Mitigação e Adaptação do Litoral Norte de SP aos Efeitos do Aquecimento 
Global 
 
 

Quando se fala em resposta à mudança do clima, está implícita a combinação de iniciativas de adaptação 
aos efeitos dessa mudança e de mitigação, ou seja, redução de emissões de gases do efeito estufa.   
 

Mitigação corresponde a ações de redução das causas de um determinado impacto, aliado a precauções 
e atitudes para reduzir o risco indesejável ao mínimo possível. Já a adaptação é um ‘ajuste’ num ambiente 
transformado ou em transformação por eventos climáticos; tal ajuste pode ser preventivo ou reativo, privado ou 
público, autônomo ou planejado. A adaptação ocorre na suscetibilidade ou incapacidade de um sistema para lidar 
com os efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e os eventos extremos de tempo 
(Minuta da Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo). 
 

Em entrevista realizada dia 27/02/09 nas instalações da FAPESP, o professor Carlos Nobre avaliou as 
implicações das mudanças climáticas para o Litoral Norte, fazendo as seguintes colocações: 

 
 “Em 1º. lugar, entender que o nível do mar vai subir. Não a mais nada que possa 
ser feito, em médio prazo. A longo prazo, sim, e portanto todo o uso do espaço 
litorâneo tem que levar em conta o aumento do nível do mar. Que hoje não é 
levado. A legislação brasileira ignora completamente. A legislação brasileira de 

                                                
11 Palestra proferida em 03/09/2007 no evento denominado Mudanças Climáticas e Impactos Ambientais, em Caraguatatuba. 
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uso do espaço litorâneo, hoje, seja em nível municipal, estadual ou federal ignora 
completamente o aumento do nível do mar. Ela tem que ser toda adequada, e as 
pessoas tem que levar isso em consideração. Que o nível do mar vai subir em 
dias, meses, anos ou décadas. Mas é inexorável.”  

 
  Ressalta ainda que  
 

“junto com o aumento do nível do mar, haverá um planeta mais quente. Terá 
tempestades mais fortes. E tempestades mais fortes nos oceanos se traduzem 
em agitação marítima maior. As ressacas serão mais intensas e a erosão costeira 
será mais intensa. E as pessoas que vivem, ocupam e sobrevivem do espaço 
litorâneo tem que levar isso em consideração, o planejamento do uso continuado 
deste espaço. No litoral norte, outra preocupação grande que a população teria 
que se preocupar com a proteção das encostas. Tempestades mais severas, com 
os deslizamentos de encostas acontecerão com mais intensidade. Há que haver 
um esforço muito grande de políticas públicas, mas que a população tem que 
comprar essas idéias, senão nenhuma política pública funciona. 

 
Por fim, Nobre enfatizou que, como as políticas públicas precisam de conhecimentos científicos sólidos, é 

necessário investir em estudos capazes de oferecer repostas às indagações existentes e fornecer subsídios ao 
planejamento de estratégias e formas de adaptação às mudanças previstas. 
 

Maryam Golnarraghi, chefe da divisão de redução de riscos e desastres da OMM, afirma que é preciso 
aprender com os desastres naturais. Considera que todas as desgraças que vem ocorrendo no planeta mostram 
também o que fazer – ou o que deveria ter sido feito para evitar e administrar os estragos deixados pelos 
desastres naturais.  
 

Há países que estão investindo em projetos de engenharia para adaptação aos efeitos do aquecimento 
global, como é o caso da Holanda, que gasta milhões de euros por ano na preparação para o aumento do nível do 
mar. Nos EUA, a baía de São Francisco tem um plano enorme para se adaptar ao aumento do nível do mar. 
Calcula-se que os custos deste plano nos próximos 50 anos passem de US$ 1 trilhão.  
 

Existem outras iniciativas positivas de pequena e média escala que já podem ser observadas em prol 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas: 
   

 Projetos agroflorestais, com viveiros de mudas; 
 Plantio árvores e reflorestamento áreas desmatadas; 
 Utilização de energia renovável – eólica, solar, marítima, etc. - 
 Construção sustentável e Bio-construção; 
 Projeto de ampliação das Ciclovias; 
 Ações e projetos de neutralização de carbono com produção de mudas nativas e plantio de mata ciliar; 
 Programas, projetos e ações de educação ambiental e educação para a sustentabilidade; 
 Boas práticas individuais e coletivas para reduzir a pegada de carbono*. 
 Entre muitos outros. 

 
Algumas sugestões para diminuir sua pegada de carbono, segundo o Greenpeace12: 
 
Dicas: 

 Apóie e participe de iniciativas e ações contra a destruição de nossas florestas. 
 Pressione governos e empresas a substituírem a energia negativa (petróleo, nuclear e grandes 

hidrelétricas) por energia positiva (solar, eólica, pequenas hidrelétricas, biogás). 
 Economize energia. Compre aparelhos mais eficientes (classificação A) e troque as lâmpadas 

incandescentes por fluorescentes. Apague luzes desnecessárias. 
 Utilize mais o transporte coletivo e a bicicleta. Revise o seu carro periodicamente e use combustíveis de 

transição, como o álcool e o biodiesel.  
 Evite o desperdício de água. Em áreas sujeitas a secas, armazene água da chuva. 
 Exija da sua prefeitura sistemas eficientes de drenagem urbana, coleta e tratamento de esgotos. 
 Só compre móveis feitos com madeira certificada pelo FSC e pressione a prefeitura do seu município a 

aderir ao programa Cidade Amiga da Amazônia. 
                                                
12 Fonte: Greenpeace: Cartilha eletrônica - Mudanças do Clima, Mudanças de Vidas: como o aquecimento global já afeta o Brasil. Disponível 
no site: www.greenpeace.org.br 
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