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Programação 
  
Bloco I - Instrumentos de Avaliação Ambiental 
Dia 11 de Dezembro - Quinta-feira 
12h30min - Abertura Inscrições 
13h30min - Cerimônia de Abertura - Petrobrás  
                                                           Realnorte  
                                                           UniSantos   

1. Abertura : A importância da avaliação ambiental conjunta 
 
                       O papel do planejamento ambiental no Governo do Estado de São Paulo 

14h00min    Expositor -Casemiro Tércio de Carvalho 
                                      Coordenador CPLA/SMA  
14h30min    Expositor - Razão Jurídica 
                   (material enviado por Consuelo Yoshida) 
 

2. Instrumentos da Avaliação Ambiental Estratégica 
15h00min     2.1. Projeto Ambiental Estratégico – Cenários Ambientais 2020 
                          Expositor: Renato Rosemberg – SMA/CPLA 
15h20min     2.2. O estado da arte da AAE no Brasil 
                          Expositor: Arq. Ivan Maglio 
15h40min     2.3.  O estudo e relatório de Impacto Ambiental  
                               - "Eia - Rimas" 
                           Expositor:Ricardo M. Simonsen - Mineral Engenharia 
16h00min             Intervalo para café 
16h20min     2.3.  SMA/ZEE - Avaliação Cumulativa dos Impactos 
                           Expositor: Marta Emerich 
17h00min     2.4.  Avaliação Ambiental Integrada 
                           Expositor: Ivan Maglio -  Prime Engenharia 
17h30min     Encerramento das Exposições  
  
 
Bloco II - Debates e Considerações Técnicas 
Dia 12 de dezembro - sexta-feira 
09h45min    Composição da mesa de debatedores 
                    Coordenador : Marcos Lopes Couto 
10h00min    Representante técnico da Petrobrás 
                    Representante do Porto de São Sebastião 
                    Representante do IBAMA 
                    Representante da SMA 
                    Representante da CETESB 
                    Representante do GERCO 



11h00min     Debates 
12h00min     almoço  
13h30min     Apresentação de síntese dos trabalhos do Seminário 
                     Roberto Francine Júnior 
 
14h15min   Composição da mesa de debatedores 
                   Coordenador: Marcos Lopes Couto 
                   Representante do MP/SP Regional 
                   Representante do MP/Federal 
                   Representante da Procuradoria Estadual 
                   Representante da Magistratura Estadual 
                   Representante da OAB - Meio Ambiente 
                   Representante de Organização do 3º Setor 
                   Representante da Petrobrás 
                   Representante do Porto de São Sebastião  
16h30min  Comissão para elaboração do Documento Final de  Compromisso com o        
estabelecimento de uma agenda de procedimentos para efetivação da avaliação 
ambiental conjunta das intervenções governamentais no litoral norte do 
Estado de São Paulo. 
16h30min   Avaliação Ambiental Conjunta no Ambiente Marinho 
                   Zoneamento Ecológico-Econômico Marinho Litoral Norte 
                   Expositor: Alberto Cavalcanti Figueiredo Netto 
                   APA Marinha Litoral Norte 
                   Expositor: Lucila Pinsard Vianna 
                   Projeto Pesquisa Ambiental em áreas Marinhas do Estado de São Paulo 
                   Expositor: Mabel Augustowisky 
 17h30min     Apresentação do documento final para assinatura 
 18h00min     Coquetel de Encerramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APRESENTAÇÃO E QUESTÕES 
 
 
 

Estamos apresentando um documento de apoio aos trabalhos do seminário dos 
próximos dias 11 e 12 de dezembro. Ali estão contidas informações gerais sobre o tema 
e sobre os trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos a respeito, visando subsidiar as 
discussões e socializar as informações. 
 

Este seminário atende ao objetivo de promover o debate sobre a necessidade de 
construir as iniciativa da avaliação ambiental conjunta na região, e também avançar na 
construção de compromissos e definição de responsabilidades. 
 

Nesse sentido, gostaríamos de garantir quer todos os expositores e debatedores 
se manifestem sobre as seguintes questões: 
 
.a oportunidade e a necessidade de realizar uma avaliação ambiental conjunta sobre os 
projetos de porte em implantação ou anunciados para a região; 
 
.o engajamento possível de cada instituição, as responsabilidades que lhe competem e 
os compromissos que podem ser assumidos nesse esforço conjunto; 
 
.as etapas principais para o desenvolvimento dos trabalhos e a indicação de um 
calendário que facilite o acompanhamento e participação dos demais setores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Diálogo para a Sustentabilidade do Litoral Norte 

 
 

   
As entidades ambientalistas reunidas no colegiado Realnorte, a Petrobras e a 

Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) estão iniciando os trabalhos do 
Diálogo para Sustentabilidade do Litoral Norte paulista.  

 
Essas entidades firmaram um acordo para somar esforços na promoção de 

debates e projetos que auxiliem na direção do Desenvolvimento Sustentável, um 
conceito originado no Relatório Brundtland que apoiou a preparação da Conferência 
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. A idéia central é combinar de 
forma mais equilibrada os aspectos sociais, ambientais e econômicos nas iniciativas de 
desenvolvimento.  

 
A iniciativa que se inicia no litoral norte paulista e tem como eixos básicos o 

acesso à informação sobre projetos econômicos e operações tecnológicas que 
influenciem a vida dos moradores da região; a discussão sobre os programas ambientais 
associados a esses empreendimentos; o desenho de parcerias para melhorar a gestão 
ambiental, com especial atenção para os parques e outras Unidades de Conservação; e a 
identificação de prioridades para somar esforços em políticas de sustentabilidade. Além 
do processo de diálogo, o projeto incluirá ações de capacitação e suporte a projetos 
experimentais de novos empreendimentos ecologicamente sustentáveis.  

 
 

   
Seminário sobre Avaliação Ambiental Conjunta dos grandes projetos para o 
litoral norte paulista 
   
 
 

Dias 11 e 12 de dezembro, em Caraguatatuba, no Centro Universitário Módulo 
(UNIMÓDULO), ocorrerá um seminário que faz parte da pauta do Diálogo para a 
Sustentabilidade.  
   

O tema geral é o contorno desejável e a soma de esforços para que exista uma 
avaliação ambiental conjunta sobre os grandes projetos que estão sendo implantados ou 
anunciados para breve para a região – como o projeto Mexilhão de gás, a expansão do 
Porto de São Sebastião, a ampliação da estrada Tamoios, o novo Centro de Detenção 
Provisória (cadeião) em Caraguatatuba.  

 
 
 
 
 

   
 
 
 



Por que propor que exista essa avaliação conjunta?  
Por que isso é importante para os parceiros do Diálogo para a Sustentabilidade?  
   

O que ocorre é que cada novo grande projeto é avaliado, na fase de 
licenciamento, com uso das informações apresentadas nos estudos de impacto 
ambiental. Esses instrumentos, embora importantes, são feitos para cada projeto e por 
isso não conseguem desenhar claramente a combinação, a soma dos efeitos dos vários 
empreendimentos em relação à transformação do território de uma região.  
   

Entidades ambientalistas e a Petrobras estão de acordo que seria positivo 
desenvolver uma avaliação como essa, para que a região possa se preparar 
adequadamente para administrar a sua própria mudança, que afeta a vida de todos os 
grupos humanos que aqui habitam ou freqüentam periodicamente. A melhoria dos 
procedimentos de gestão ambiental pode vir a garantir que haja uma ampliação de 
oportunidades econômicas e também uma melhoria das condições ambientais, 
prevendo-se e evitando muitos impactos negativos que podem ocorrer.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DOCUMENTO DE APOIO 

Consultor responsável: Roberto S. Bleier 
 

 
 

Temas e questões 
 

a. O que são os seminários temáticos do COMDIAL / CEDS 
 

Os seminários temáticos estão entre os produtos desenhados pelo Convenio de 
Cooperação Técnico-Científica e de Promoção do Diálogo, entre Petrobrás, Unisantos e 
entidades ambientalistas colegiadas no Realnorte. 
 Em sua cláusula segunda, que trata das competências do Comdial, está no inciso 
três: apoiar e participar na realização da Avaliação Ambiental estratégica sobre os 
projetos de desenvolvimento de maior porte e potencial indutor de transformações, 
anunciados para a região. 

 
b. Quem reivindica a Avaliação Ambiental Estratégica 
 

O coletivo de entidades ambientalistas do litoral norte Realnorte, apresentou 
posicionamento quanto às intervenções e empreendimentos ao Conselho Estadual de 
Meio Ambiente (CONSEMA), em conjunto, com os representantes do CBH-LN e GS – 
GERCO - LN e solicitaram ao Secretário de Meio Ambiente e ao presidente do IBAMA 
que fosse realizada a “Avaliação Ambiental Estratégica” para essas obras, uma vez 
cientes dos interesses estratégicos nacionais, e preocupados com a mudança na imagem 
da região, para pólo industrial e impactos correlacionados, considerando ser necessária 
uma avaliação abrangente do cenário que nos espera e o estabelecimento de medidas 
para compensar ou mitigar impactos previstos para a nossa região, a serem adotados 
pelos empreendedores ou viabilizados por estes, assim como, a compatibilização dessas 
ações com as políticas públicas relacionadas.  
 

c. Síntese da situação dos Planos Regionais em curso 
 

 Os planos regionais estão em processos de atualização através de suas 
instâncias participativas: no Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte: a 
consolidação de metodologia (FPEIR) dos Indicadores de Resultados e do 
Monitoramento; com o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos; no Grupo Setorial 
do Gerenciamento Costeiro, a Revisão do ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico; 
implementação do Sistema de Informações e do Plano de Gestão do Gerenciamento 
Costeiro; no Fórum Regional da AG21, a divulgação do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 21; a implementação do Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra do Mar – PESM (NP, NC, NSS); a elaboração do Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Ilha Anchieta - PEIA; a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual 
da Ilhabela - PEIB; pelo Instituto Chico Mendes - ICMbio, a elaboração do Plano de 
Manejo da Estação Ecológica Tupinambás - ESECT; o Plano de Manejo do Mosaico da 
Bocaina; nas recém criadas APAs marinhas e ARIES estão na fase inicial da 
implementação do seus Conselhos Gestores; em curso se encontram também os planos 
ambientais estratégicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tais como o 
Programa Litoral Norte e Praia Verde; o Programa Ecoturismo e Trilhas de São Paulo; 



Cobrança da Água; Gestão de Unidades de Conservação; Município Verde e o Cenário 
Ambientai 2020;  nas instâncias do MP/SP e Secretaria Estadual de Habitação, o Plano 
de Habitação está em fase sua inicial de Desenvolvimento, o Plano de Resíduos Sólidos 
Regionais está em fase de estudos e implementação; o Plano de Expansão Portuária do 
Porto de São Sebastião está em fase de licenciamento com o encaminhamento do Plano 
de Trabalho ao DAIA e ao IBAMA; o Plano de Duplicação da Rodovia dos Tamoios 
está em fase de licitação; o Plano de Interligação dos Contornos de Caraguatatuba e São 
Sebastião está em fase de desenvolvimento; o Plano de Turismo Regional está em 
elaboração; o Plano da Secretaria de Segurança e construção do CDP e Fundação Casa 
já foram implementados; 
 

d. Os Planos Diretores Participativos Municipais 
 

Os Planos Diretores municipais estão em fase de aprovação em suas Câmaras 
Municipais, com início da decretação das ZEIS – Zonas Exclusivas de Interesse Social, 
e os demais planos de ordenamento territorial e infraestrutura urbana. 

Por meio de obrigações impostas aos municípios pela Lei Federal Nº. 
10.257/2001, que dispõe sobre o Estatuto das Cidades, vem sendo realizado revisão e 
atualização da legislação urbanística e dos compromissos ambientais dos quatro 
municípios, em especial, por meio da elaboração de planos diretores, e respectivas 
legislações de uso e ocupação do solo em conjunto com a revisão e adequações ao ZEE. 
 

e. Os Planos de Desenvolvimento Públicos e Privados 
 

As principais atividades econômicas da região são comércio e serviços voltados 
ao turismo, a pesca artesanal e industrial, esportes náuticos, agricultura, construção civil 
(sendo a maioria das construções utilizadas para a 2ª residência de verão) e as atividades 
do Porto de São Sebastião e o TEBAR - Terminal Aquaviário Almirante Barroso da 
Transpetro que é responsável pelo armazenamento e transporte de 60% do petróleo e 
derivados que circulam no Sudeste do país.  

Os royalties do Petróleo à partir da Lei do Petróleo de 1998 obtidos da 
importação para o consumo no Sudeste através das refinarias de Cubatão, Paulínia e 
Caçapava, que agregam significativamente os cofres públicos municipais em especial 
para o município de São Sebastião, e que sem um orçamento planejado e participativo, 
tem aplicado os recursos sem a ênfase necessária na finitude dos mesmos.  

Deste modo destaca-se a especulação imobiliária, a ocupação desordenada, o 
desmatamento, o baixo índice de coleta e tratamento de esgoto, fontes de poluição 
ligadas as atividades do Porto e do TEBAR e a falta de infra-estrutura viária eficiente, 
como os maiores fatores de pressão sobre esta área que em conta-partida abriga 
ecossistemas frágeis e importantes para a manutenção da biodiversidade. Esta região 
apesar de suas características naturais e dos problemas socioambientais já existentes 
está sendo alvo de uma série de novas intervenções e empreendimentos de grande porte, 
que produzirão um conjunto outros novos impactos, sendo que as mesmas atividades 
estão sendo licenciadas pelo IBAMA e ou SMA-SP. 

 
 
 
 
 

 



f. A sinergia entre impactos reais e potenciais, positivos e negativos 
 

Os impactos reais e potenciais dessas atividades identificam a necessidade de 
implementar medidas mitigadoras e compensatórias, com ênfase no controle e 
monitoramento e por sua multiplicidade indicam que sejam avaliados sob a ótica 
cumulativa e sinérgica dos mesmos. 

 
 

g. O Nosso Futuro Comum da Comissão de Brundtland 
 

Entre os paradigmas do desenvolvimento sustentável encontra-se a produção do 
conhecimento e a potencialização dos processos de participação com o empoderamento 
da sociedade e seu controle social, seja das ações públicas ou privadas, previstas em 
normas específicas.  
 A reunião processual dessas informações permitirá a construção de cenários que 
possam caracterizar o “Nosso Futuro Comum” e definir as políticas públicas que devam 
ser eliminadas e ou potencializadas. 
 

h. Um quadro do Litoral Norte de São Paulo 
 

Os rios da região nascem na Serra do Mar e drenam diretamente para as praias e 
contam com baixa vazão, sendo utilizados para o abastecimento público e afastamento 
de esgoto doméstico. A região tem 34 bacias hidrográficas com incontáveis rios e 
córregos. Aqueles que atravessam as zonas urbanas consolidadas, cerca de 8 sub-bacias 
já estão com a qualidade de suas águas comprometidas, pela ausência de saneamento, 
com reflexos diretos na qualidade das praias. Em muito pouco tempo um número 
significativo das praias limpas deram lugar às bandeiras vermelhas, indicando-as como 
impróprias para o banho. A Cetesb monitora as águas de 73 praias, destas 9 praias 
apresentaram-se sistematicamente impróprias para banho, agravada a situação pela 
incapacidade do poder público de prestar o atendimento ao tratamento de água e esgotos 
(baixo índice de coleta e tratamento, com 60% fossas sépticas ou fossas negras) e todos 
os demais serviços públicos como saúde, educação, transporte e a geração de empregos. 
A disposição de resíduos sólidos domésticos também se caracteriza como um dos 
problemas ambientais, com municípios como Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba 
que exportam os resíduos para a região do Vale do Paraíba e Ubatuba em situação limite 
para disposição em área considerada inadequada. Esses quadros demonstram que se 
intensifica o comprometimento dos recursos naturais na região. 

 
i. Crescimento Populacional e migração 

 
Nesses últimos trinta anos a região do Litoral Norte se transforma e rapidamente 

uma nova população vem adensar desordenadamente sua ocupação. Os 
empreendimentos imobiliários se multiplicaram ocupando praticamente toda a orla das 
praias e morros isolados. Esta nova população migrou para a região, atraída pelas suas 
facilidades e a oferta de serviços na construção de condomínios e nos serviços 
domésticos. Essas mudanças já apresentavam conseqüências alarmantes como o alto 
índice de crescimento populacional, em média de 5% ao ano. Com a população fixa em 
torno de 250 mil habitantes, apresentando notória variação no verão, finais de semana e 
feriados prolongados, quando chega a abrigar 1 milhão de pessoas que se distribuem ao 
longo de toda a costa, em situações de ocupação e densidade com as mais variadas 



características: bairros tradicionais caiçaras, bairros adensados, condomínios de alto 
padrão, que em seus meandros dão lugar a bolsões de pobreza fruto da migração 
descontrolada e ausência de planejamento urbano adequado. 
 A população cresceu a índices três vezes superiores aos do Estado, e a falta de 
estratégias para sua ocupação permitiu que as franjas do Parque Estadual da Serra do 
Mar, nas áreas denominadas “sertão” de suas praias, fossem invadidas, gerando dezenas 
de vilas irregulares sem infra-estrutura urbana.  
 

ii. Populações Tradicionais 
 

A região do Litoral Norte paulista teve seu processo de ocupação branca iniciado 
com o colonialismo português, pelos idos do séc. XVI, uma vez que até então já havia 
as ocupações indígenas na região. Foram diversas as tentativas de seu desenvolvimento, 
desde os cultivos das pequenas produções agrícolas, ao veranismo marcante de hoje em 
dia. 

Após a criação dos parques estaduais, agravaram-se os diversos conflitos nas 
disputas pelos usos dos recursos naturais marinhos ou terrestres, quer pela população 
tradicional caiçara, indígena e quilombola, que viviam do extrativismo, com seus 
cultivos da cana-de-açúcar e roças de mandioca, café e frutas como a banana e laranja 
ou apenas extraindo as madeiras para confecção de suas canoas e do artesanato 
(guapuruvús, cachetas, guaecás, cedros), quanto pelos novos grupos de interesses que 
vieram a se instalar na região, em especial decorrentes da indústria imobiliária, das 
atividades de veranismo, turismo e petróleo. 

 As comunidades tradicionais foram se alijando em sua significância, 
remanescendo ativa apenas em pontos isolados.   

 
iii. Empreendimentos em licenciamento ambiental 

 
1. IBAMA / MMA 

Os diversos planos de desenvolvimento e implementação de novas atividades 
produtivas vem aumentando dia a dia, já tendo sido encaminhados Eia-rimas e obtidos 
as Licenças Prévias e de Instalação dos seguintes: Exploração, Produção e Escoamento 
de Petróleo e Gás do Campo de Mexilhão (Petrobrás – UNBS); Unidade de Tratamento 
de Gás Monteiro Lobato (Petrobrás – UNBS); Sistema de Escoamento e Exportação - 
GASTAU (Petrobrás – UNBS); Plano de Trabalho para a Ampliação do Porto de São 
Sebastião; 

2. DAIA / SMA 
Encaminhado o Eia-rima para o DAIA / SMA o Sistema de Transferência do 

C5+; encaminhado o Plano de Trabalho para obtenção do Termo de Referência do 
Sistema de Contingência do TEBAR (Petrobrás – Transpetro) com a construção de um 
novo píer adaptado também para a exportação do etanol; Plano de Trabalho para a 
Ampliação do Porto de São Sebastião; Duplicação da Rodovia dos Tamoios. 
 

i. As entidades ambientalistas e participação 
 

Desde a década de 90, os ambientalistas deflagraram um movimento para o 
ordenamento territorial e a conservação, implantada pelos processos participativos de 
gestão das políticas públicas na região. São criados: o Comitê de Bacias Hidrográficas 
do Litoral Norte (CBH-LN) em 1997, conselhos de meio ambiente municipais, e os 
instrumentos de gestão. A sociedade civil organizada investe na capacitação e 



participação, colaborando com a criação do Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro 
do Litoral Norte, Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Mar, Conselhos 
Gestores e Consultivos dos Núcleos do PESM, pela formação e constituição dos 
Mosaicos de Unidades de Conservação e para o gerenciamento das zonas de proteção 
marinhas. 
 

j. O Grupo Setorial do Gerenciamento Costeiro do LN e o ZEE 
 

Atualmente os municípios do Litoral Norte têm como principal orientação de 
política ambiental para o território, o Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE, 
estabelecido pelo Decreto Estadual Nº 49.215/04, instituído com base na Lei Estadual 
Nº. 10.019/98, que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e a partir 
do disposto na Lei federal Nº 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro.  

  
k. As ações da SMA na realização da Avaliação Ambiental Conjunta 
 

Num esforço de acompanhamento a primeira Avaliação Cumulativa dos 
Impactos foi realizada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente através 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental, com a Diretoria de Zoneamento, adotando 
uma metodologia canadense que já permitiu uma reorientação de medidas e 
desenvolvimento das etapas para a obtenção de uma visão de futuro.  

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo nesta gestão, instituiu  
como um dos 21 projetos estratégicos, priorizar a construção do “Projeto: Cenário 
Ambiental 2020”, o qual, estamos acompanhando, verificando seus desdobramentos e 
que apresentaremos oportunamente no Seminário de Avaliação Ambiental Conjunta, a 
ser realizado pelo CEDS – Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável 
do Litoral Norte, em meados de dezembro de 2008. 

 
O que trata a Avaliação Ambiental Conjunta 
 

Denominamos avaliação ambiental conjunta à reunião dos esforços que gravitam 
nas diversas instâncias, públicas e privadas, mais especialmente na produção dos 
instrumentos de avaliação ambiental, tais como os Eia-rimas; Avaliação Cumulativa; 
Avaliação Ambiental Integrada; Avaliação Ambiental Estratégica; e na construção de 
Cenários Futuros. 
 
Quais os instrumentos da Avaliação Ambiental 
 

Neste novo cenário a Resolução Nº 237/ CONAMA obriga no licenciamento das 
atividades impactantes a apresentação dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e 
Relatórios de Impactos Ambientais (RIMAs). Conjuntamente as transformações do 
meio ambiente planetário verifica a emergência que reduza a degradação e a emissão 
dos gases de efeito estufa, por provocarem alterações climáticas planetárias, colocando 
em risco a sobrevivência das espécies e com isto, novos paradigmas são incorporados 
na sociedade resultando nos fatores de rentabilidade empresarial associados a 
responsabilidade socioambiental das empresas. Esses fatores reunidos propiciam um 
clima voltado ao entendimento e conciliação, permitindo que novos rumos no 
planejamento fossem recuperados e iniciados. Juntos, órgãos públicos, sociedade e 
interesses privados, entenderam que os EIA-RIMAs pontuais e isolados para cada 



empreendimento não apresentavam uma visão do conjunto dos impactos, carecendo de 
sua “Avaliação Cumulativa” para a compreensão de suas relevâncias, reversibilidades e 
medidas mitigadoras que deveriam ser adotadas. Seminários estão sendo realizados para 
o entendimento desses novos instrumentos e oficinas para a capacitação de seus atores.  

 
 Projeto Litoral Norte: Avaliação de Impactos Ambientais Cumulativos 
(CPLA) 
 
Prioridade: implementar e integrar instrumentos de gestão ambiental a fim de preservar 
e aprimorar o nível da qualidade socioambiental, frente ao atual panorama de pressão 
sobre as variáveis sócio-ambientais na região do litoral norte. 
Projeto Litoral Norte: uma ação do projeto estratégico Praia Verde. 
Objetivo: gerar as condições necessárias para uma gestão ambiental mais integrada e 
eficaz, fornecendo subsídios e suporte adequados ao planejamento e à implementação 
de ações. 
 

Projeto Avaliação Ambiental Integrada – SMA / Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental e parceiros. OBS: Componente do Projeto: Cenários 
Ambientais 2020 

 
Os objetivos são: a) Analisar as disponibilidades para ocupação urbana nos municípios 
do litoral norte; b) Propor uma metodologia para análise ambiental integrada dos 
grandes projetos propostos para o Litoral Norte; c) Prestar apoio técnico para a 
aplicação da metodologia e avaliação final: d) Expor o cenário esperado a partir da 
situação existente acrescida dos empreendimentos propostos. Será o instrumento que 
norteará as demandas e correções do ZEE e base de planejamento do LN.  
 
 
 Projeto Estratégico: CENÁRIO AMBIENTAL 2020 – Estado de São Paulo 
 
Objetivo: Elaborar propostas de políticas públicas de médio e longo prazo a partir dos 
Cenários Ambientais prospectivos de 2020. Incorpora outros instrumentos de integração 
e gestão ambiental. 
Metodologia: Para o desenvolvimento do projeto serão utilizados técnicas e métodos de 
Prospectiva Estratégica. As ferramentas disponibilizadas pela corrente brasileira com 
base nos softwares Puma e Lince; e pela corrente francesa, disseminada pelo 
Laboratoire d´Investigation em Prospective Stratégie et Organisation (LIPSOR); e pela 
corrente norte-americana, cuja referência é a Rand Corporation. Foi contratado o 
Instituto Sagres para auxiliar a utilização das ferramentas, prestação de serviços e 
consultoria. 
 
Como se apresenta o cenário atual do Litoral Norte 
 

O Litoral Norte de São Paulo abrange em faixa contínua os municípios de 
Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, e à frente deste último, separado pelo canal de 
São Sebastião, temos o município de Ilhabela. Esta região se caracteriza por uma faixa 
estreita situada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico com um total de 1987 km² de 
área por 212 km de extensão, dos quais apenas 19,5% são passíveis de ocupação, dado 
que o restante da área é protegido por Unidades de Conservação como os Parques 
Estaduais da Serra do Mar, da Ilha Anchieta e da Ilhabela. 



O Porto de São Sebastião (1940) também passou por diversas fases de interesse 
de seu uso e se consagrou com a instalação do Terminal da Petrobrás e seus oleodutos a 
partir das décadas de 60 e 70. Somados à implantação das rodovias BR-101 (Rio - 
Santos) e SP-55 cortando toda a faixa litorânea em 1984, interligando pela costa os 
grandes centros de Santos ao Rio de Janeiro a região passou a ter um crescimento 
desordenado. (supressão da vegetação, ocupação de costas e encostas em APP - áreas de 
preservação permanente e do Patrimônio da União). 

Em 1977, através do Decreto Estadual Nº. 10.251, alterado pelos Decretos 
Estaduais Nº 13.313/79 e Nº 19.448/82, foi criado o Parque Estadual da Serra do Mar, e 
consolidado na Lei Federal Nº.9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação. Também a Resolução CONDEPHAAT Nº40/85 que dispôs sobre o 
tombamento da Mata Atlântica da Serra do Mar como patrimônio histórico e cultural, 
disciplinou um pouco mais o processo de ocupação, que mais tarde tornou-se ainda 
mais restritivo com os acréscimos de novas leis de Proteção da Mata Atlântica e dos 
Mosaicos e Corredores da Biodiversidade. 
 
Quais os grandes empreendimentos em instalação no LN 
 

Perfuração, Exploração, Produção e Transporte de Gás Natural: 1) implantação 
de plataforma de exploração de gás na Bacia de Mexilhão, localizada a 137 km da costa; 
2) implantação da Unidade de Tratamento de Gás em Caraguatatuba – UTGCA; 3) 
implantação do Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté – GASTAU; 4) implantação do 
Sistema de Transferência C5+. Estas obras, cuja responsabilidade de licenciamento é do 
IBAMA e SMA-SP, poderão trazer os seguintes impactos: interferências nas atividades 
da pesca artesanal e do turismo; modificação dos ecossistemas terrestres e marinhos; 
aumento de risco de vazamentos e acidentes com o gás e petróleo; impactos nas áreas 
do entorno dos Parques Estaduais da Serra do Mar, de Ilhabela e Ilha Anchieta; 
desestabilização das encostas da escarpa da Serra do Mar; emissões de gases poluentes; 
alteração da dinâmica climática atual; crescimento populacional com a migração; 
poluição dos corpos d´água; entre outras. 

• O CDP: Implantação de Centro de Detenção Provisória em Caraguatatuba 
(capacidade para 768 detentos), que poderá estimular o crescimento populacional, a 
invasão do PESM, favelização, aumento da violência e crime organizado. Essas obras 
também são licenciadas pelo IBAMA e SMA-SP. 

• Rodovia e Porto: 1) duplicação da Rodovia dos Tamoios; 2) implantação da 
Rodovia do Contorno; 3) ampliação dos Dolphins do porto de São Sebastião; que 
provocarão aumento da circulação de veículos automotores, congestionamento; 
poluição; estímulo à maior visitação, migração e crescimento demográfico. 

• Além dessas obras, outras intervenções impactantes estão sendo estudadas e 
avaliadas para serem implementadas na região, como: alcoolduto, aterro sanitário 
regional, aeroporto em Caraguatatuba. 
 
Quais os benefícios da Avaliação Ambiental Estratégica para o LN 
 

Avaliação Ambiental Estratégica é uma análise conjunta e prévia, de caráter 
holístico, dos vários planos regionais e empreendimentos para sua integração, e 
dimensionamento dos impactos cumulativos previstos e prospectados sinergicamente, 
sendo que com os resultados obtidos deverão ser propostas novas políticas públicas que 
minimizem ou potencializem os efeitos ambientais e sociais adversos ou benéficos, 
orientando o desenvolvimento na busca da sustentabilidade. 



 
Recomendações para uma Avaliação Ambiental Estratégica 
 
1- Seminário Latino-Americano sobre Avaliação Ambiental Estratégica  2006 
(realizado no Hotel Carlton, Brasília, 28, 29 e 30 de Agosto de 2006). 
Pontos de convergência discutidos e relacionados no Seminário Latino-Americano 
sobre AAE. 
 
1. O diálogo sistemático entre os processos de planejamento e de AAE é 
fundamental. Reconhece-se a AAE como um instrumento flexível e auxiliador dos 
processos de planejamento. Existem inclusive casos-exemplo que apontam para a 
importância desta iteratividade entre os dois processos, de AAE e de planejamento, com 
vista ao desenvolvimento de resultados convergentes em direção a soluções 
construtivas, integradas e sustentáveis. 
 
2. A AAE exige sempre uma perspectiva de longo prazo. A perspectiva larga e 
holística deve estar sempre associada a AAE, até como condição para assegurar 
processos estratégicos dirigidos a sustentabilidade. Uma escala temporal larga em AAE 
e em planejamento é uma das principais condições para a identificação, análise e 
discussão de opções estratégicas. 
 
3. O Ambiente é hoje um fator de competitividade. O entendimento é claramente 
voltado para um conceito de ambiente mais alargado, que integra a componente de 
recursos naturais e culturais responsáveis pela atratividade dos investimentos. Seja no 
sector do turismo, do agro negócio, da mineração ou exploração energética, na base está 
sempre o capital de recursos ambientais que constituem fator de competitividade na 
região. Será a sua gestão sustentável que permitirá garantir níveis de competitividade no 
futuro. Este conceito de ambiente como fator de competitividade desafia, ou questiona, 
uma política de desenvolvimento ou crescimento econômico à custa da degradação sem 
retorno dos recursos ambientais. De igual modo desafia uma política da conservação 
dos recursos ambientais baseada em princípios fundamentalistas, geradores de conflitos 
e impeditiva de qualquer tipo de desenvolvimento. 
 
4. AAE – importância da dimensão socioambiental e também econômica. 
Em face do conceito anterior, é claramente aceito que a AAE, apesar da palavra 
Ambiente, deve ultrapassar a visão restritiva do ambiente e compreender a dimensão 
social e econômica. Assume-se que os recursos ambientais são naturais e culturais e que 
o ambiente compreende a interação entre as dimensões sociais, físico-ecológicas e 
econômicas. Só com essa abordagem poderá a AAE servir como instrumento para 
viabilizar políticas globais tão fundamentais como a política de erradicação da pobreza e 
de valorização da biodiversidade. 
 
5. AAE é diferente da integração das questões ambientais nos processos de 
planejamento setoriais. Por vezes confunde-se a prática de integração da componente 
ambiental nos processos de planejamento com AAE. Na realidade, a AAE depende e 
torna-se mais eficaz num quadro de integração ambiental nos processos setoriais. 
Inclusivamente a AAE tem uma componente de integração, mas além desta a AAE 
procede à avaliação de oportunidades e conseqüências estratégicas, o que vai além de 
integração. 
 



6. A AAE não é um instrumento isolado – atua num quadro mais alargado de 
instrumentos. A AAE não é uma solução mágica que resolve todos os defeitos de 
outros instrumentos de planejamento, de avaliação ou de gestão. Tão pouco os vai 
substituir. Pelo contrário, a eficácia da AAE depende da aplicação eficaz de outros 
instrumentos de ordenamento territorial, de política e planejamento setorial, de política 
de ambiente (e.g. AIA, instrumentos legais de proteção ambiental, de conservação da 
natureza). A AAE depende, portanto da atuação concertada de vários instrumentos que 
completam a AAE, a montante e a jusante. 
 
7. A cooperação institucional é fundamental para uma boa governança da AAE. A 
sobreposição de interesses setoriais numa mesma área geográfica, ou o conflito 
relativamente à utilização de um mesmo recurso escasso, são situações freqüentes de 
conflito que normalmente só surgem ao nível de processos de licenciamento e de 
processos operativos. A AAE permite antecipadamente identificar estes conflitos em um 
nível estratégico, analisando objetivos não alinhados e mesmos contraditórios de 
diferentes setores cujas áreas de atuação se cruzam. Para exercer esse papel a AAE 
depende da atuação concertada dos diferentes sectores, através de formas de governança 
como comissões ou comitês intersetoriais, que acordam num conjunto de objetivos de 
longo prazo e no alinhamento de estratégias concertadas. 
 
8. Envolvimento de agentes como atividade essencial na AAE. O princípio da 
participação é um princípio muito importante da avaliação de impactos. Em AAE o 
envolvimento de agentes deve ser freqüente e adaptado à escala geográfica e temporal, e 
às características do objeto de avaliação. Tratando se de matérias de natureza 
estratégica, será necessário conceber processos de participação e de envolvimento 
específicos, diferentes dos processos de participação tradicionais aplicados em AIA, e 
tratar com grupos de interesse que estejam vocacionados para esse tipo de discussão. 
 
9. Impactos positivos e impactos negativos são igualmente relevantes.  
A capacidade da AAE de identificar oportunidades bem como efeitos negativos de uma 
iniciativa estratégica eleva a necessidade de se atender aos impactos positivos, como 
oportunidades, e aos impactos negativos, como conseqüências ou efeitos, deste modo 
assegurando o balanço e equilíbrio da discussão. 
 
10. Megaprojetos – devem ou não ser abordados com processos de AAE. 
Muitos dos países da América Latina e Central apresentam uma prática de AAE 
aplicada a grandes projetos de infra-estruturas e de aproveitamentos energéticos, 
megaprojetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Na maioria dos 
casos as AAE apresentadas revelam um enfoque e uma metodologia semelhante a uma 
AIA de projeto, o que suscita dúvidas quanto à natureza estratégica do instrumento 
utilizado, e a adequabilidade da sua aplicação. A dúvida levanta-se sobre se deve, ou 
não usar a AAE na avaliação de megaprojetos. A aplicação da AAE poderá 
eventualmente ser considerada adequada se for dirigida não ao megaprojeto, mas aos 
problemas que requerem a consideração de opções que permitem resolver os problemas, 
podendo considerar-se o megaprojeto como uma das opções. Mas se o foco da 
discussão for o megaprojeto em si, e os impactos que o mesmo provoca na região, então 
a AAE não é o instrumento adequado e deverá ser conduzida uma AIA. 
 
 
 



Como o COMDIAL pode colaborar na construção da AAE 
 

O Comite do Diálogo para a Sustentabilidade do Litoral Norte foi criado com o 
objetivo de estabelecer uma instância de negociação entre parceiros do poder público e 
sociedade civil com mediação qualificada. Este seminário representa um marco nesta 
direção, pois também tem o status de uma reunião do GS  Gerco LN com o propósito de 
iniciar as negociações para traçar a agenda das ações que podem viabilizar a construção 
dos cenários 2020 aqui para o Litoral Norte. Reforçando e se aprofundando nas questões 
específicas da região, de tal modo que os resultados reflitam as possibilidades de Nosso 
Futuro Comum e assim possamos redesenhar as estratégias do desenvolvimento 
desejado potencializando as políticas públicas que facilitem seu alcance e corrigindo as 
que estão desviando dos caminhos almejados. 
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