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ISSA 

 OBJETO SOCIAL DO INSTITUTO: 
 
- Coordenação, Planejamento e Execução de projetos e 
atividades, tendo como objeto a Ordem Pública e a Ordem 
Ambiental; 
 
- Promoção de ações que contribuam com os órgãos públicos, 
voltadas à segurança social e ambiental; 
 
- Educação ambiental; 
 
- Promoção da ética, cidadania, direitos humanos, democracia, 
desenvolvimento sustentável  e valores universais. 

Apresentação 



Projeto de Conservação e 
Segurança Ambiental  

Serra do Guararu 

projetos 

Guararu Realizações 



Idealizador: Instituto de Segurança 
Socioambiental - ISSA 

Apoio:  
Instituto Semeia - IS 

Apoio: Universidade de Ribeirão Preto 
UNAERP - Campus Guarujá 

Acompanhamento e Chancela: 
Fundo Nacional para a  Biodiversidade-

FUNBIO  

Guararu Entidades Envolvidas 



ESTUDO TÉCNICO 

Caracterização da Região 



ISSA 

 Realizações  - Projeto Serra do Guararu 
 
-  Estudos técnicos com acompanhamento do FUNBIO – Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade, para criar uma Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável. 
 
- Produção de dados apresentados ao Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. 
 
- Fundamentação para  Criação de APA Municipal  e Realização de 
Audiências Públicas 

 
-  Decisão Política Administrativa, APA Serra do Guararu criada 
através do Decreto Municipal nº 9.948 em 28 de junho de 2012 

 

 Projeto Guararu 



Guararu 

Implantação Estrada Turística 

 Desenvolvimento de atividades de turismo ecológico, 
histórico e religioso; 

 Realização de atividades socioambientais e Promoção da 
educação ambiental; 

 Preservação ambiental e Melhoria paisagística no 
entorno da via; 

 Rota Turística – Patrimônios;  
 Uso da Mão de obra local, Oportunidade de Emprego e 

Renda; 
 Implantação de Projetos Sociais e Ambientais em 

parceria com entidades  e outros órgãos - Exemplo bem 
sucedido em outras UCs e, 

 Outros Benefícios. 

Potenciais 



Forte São Felipe Capela Sto. Antônio 

Pesca Artesanal 

Manguezal 

Mata Atlântica 

Patrimônios Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Paisagístico e Arqueológico 

Patrimônios Guararu 



Comunidades Tradicionais Guararu 



Iporanga 
Taguaíba 

São Pedro e 
Tijucopava 

Marinas 

Empreendimentos Imobiliários e Náuticos 



Deposição de grandes quantidades de lixo, uso de fogo para incinerar material vegetal, com risco de 
propagação para a Serra do Guararu. Esgoto lançado diretamente no manguezal. Aspecto de lixeira junto 
do acostamento da Estrada Turística. 

Situação Anterior da APA 



Construção de moradias ao longo da Estrada (Turística), ocupando a encosta de morro e áreas com 
declividade na região tombada. Degradação Social e risco à saúde pública. Poluição por resíduos sólidos.  

Situação Anterior da APA 



Impacto  visual à paisagem. Degradação ambiental, com o corte do morro e da vegetação nativa, 
movimentação de terra. Comércio de plantas exóticas.  

Situação Anterior da APA 



Criação da Estrada 

Turística da Serra do 

Guararu 

Guararu Timeline das Ações 

SOS Mata Atlântica - Estrada Parque 

Projeto de Conservação  

e Segurança Ambiental 

da Serra do Guararu  

2002-2005 
 

APA Serra do 
Guararu 

Criação do 
ISSA  

2008 2010 2012 

Decreto Municipal 

 nº 9.948/2012 



ISSA 

Conselho Gestor – APA SERRA DO GUARARU 
 
-    Desenvolvimento de trabalhos para a criação e efetivação do 
Conselho Gestor da APA. 
 
- Homologação do Regime Interno pelo Decreto nº 10.867 em 

08 de abril de 2014. 
 

- Participação nas reuniões de câmaras técnicas e apoio ao 
planejamento das ações da Gestão da UC. 
 

- Trabalhos para estruturação técnica do plano de manejo, em 
fase de escolha e contratação de serviços. 
 

- Resultados efetivos quanto ao desfazimento de invasões,  
controle de território e operações conjuntas de fiscalização. 
 
  Projeto Guararu 



Situação após implantação da APA 

Denúncia de construção irregular, corte de talude, desmatamento e substituição de espécies nativas. 
Operação Força- Tarefa, tendo como resultado a demolição de 2 construções 



Situação após implantação da APA 

Resultado Final: 48 m3 de entulho + madeiras + 5 m3 de materiais encaminhados para a reciclagem. 
Total = 53 m3 de resíduos removidos. 



Situação após implantação da APA 

Disposição irregular de resíduos sólidos nas áreas pertencentes as marinas. Foram advertidas e autuadas. 
Todas se regularizaram e atenderam a solicitação.  

ANTES 

DEPOIS 



Desfazimento de ocupação irregular, onde o ocupante vinha causando desmatamento e substituindo 
espécies nativas por  espécies exóticas com fim comercial, alterando o solo através da retirada e 
comercialização de terra, acarretando erosão na área, deposição irregular de resíduos sólidos e 
interferência nos cursos d’água. 

Situação após implantação da APA 



Projeto de Revitalização 
Socioambiental da Enseada 

projetos 
Projeto Enseada 



ESTUDO TÉCNICO 

Caracterização da Região 



ISSA Projeto ENSEADA 

Caracterização do Território 

• Ocupações desordenadas e irregulares; 
• Crime Organizado;  
• Tráfico de Drogas; 
• Cooptação de Jovens para o Crime; 
• Prostituição Infanto-Juvenil; 
• Impactos negativos na Economia, no Turismo e na Qualidade de 

Vida; 
• Invasões em Áreas de Risco e de Relevância Ambiental; 
• Desarranjos Sociais e ao Meio Ambiente Humano; 
• Formação de Bolsões de Pobreza com Residências Subnormais; 
• Riscos Ambientais  e de Segurança; 
• Pressão Social e Econômica sobre o Território, entre outros. 



Possibilitando: 
- Coexistência de atividades socioeconômicas e a preservação de 
áreas ambientais de interesse; 
- Permanência sob o domínio privado; 
- Disciplinar uso e ocupação do solo. 

Objetivos Específicos ISSA 

Estabelecimento de Mecanismos de Ordenamento Territorial 

Criação de Área de Proteção Ambiental  

Objetivo: Esta categoria de manejo da área urbana tem por finalidade proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei n° 9.985/2000, Art. 15). Permite 
a Presença Humana em sua área  
 
                                    Regime Especial de Administração Pública  
 
                                 APA MUNICIPAL             Contempla a Realidade Local. 



Objetivos: 
- Espaço multiuso, para a implantação de projetos sociais e 
ambientais para toda a comunidade, com ênfase às populações 
mais vulneráveis, em parceria com a PM e outros órgãos; 
- Conter invasões; 
- Controle Territorial de Segurança Pública, com o uso da 
Tecnologia de Informação. 

ISSA Objetivos Específicos 

Implantação do Quartel 
da PM 





Situação das ocupações na região da Enseada 



Situação das ocupações na região da Enseada 



Situação das ocupações na região da Enseada 



VILA JÚLIA 

Risco de escorregamento por setor 



VILA BAIANA 

Risco de escorregamento por setor 



VALE DA MORTE 

Risco de escorregamento por setor 



Visão Geral da ocupação de encostas 



 Conter invasões e fiscalizar o uso e a ocupação do solo; 
  Implantar Projetos Sociais e Ambientais em parceria 

com entidades  e outros órgãos; 
 Realização de atividades socioambientais e promoção 

da preservação de áreas ambientais de interesse da 
cidade; 

 Controle Territorial de Segurança Pública com o uso da 
Tecnologia de Informação e, 

 Outros Benefícios. 

Resultados Esperados 

Enseada Implantação do Quartel 



Enseada Propostas 



Enseada Propostas 



ISSA Conclusão 

Participação dos diversos setores da sociedade para o 
desenvolvimento do controle social e ambiental no 
território do projeto. 

Desenvolvimento de Ordem Pública Ambiental para 
restabelecer o controle da degradação e promover a 
recuperação da área, com parceria de pesquisa científica.  

Integração das atividades municipais com o Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista executado 
pelo Governo Estadual. 

Perspectivas Socioambientais para a Região 
com a Implantação dos Projetos 
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João Leonardo Mele 
 

Contato: 
Tel: (13) 3304-2086/ 3304-2087 

e-mail: contato@issa.net.br/mele@issa.net.br 
 
 

www.issa.net.br 


