
 



O município de Guarujá 

 Problemas socioambientais a partir da década de 70 

 

 Quadro atual de degradação social de parcela da 

população 

 

 Degradação ambiental do território municipal 

 

 Reflexos na economia, vocação turística, segurança 

e na qualidade de vida. 



Projetos 

A Constituição Brasileira assegura: 

 

                                        Indivíduo 

          Proteção               Coletividade 

                                        Ambiente 

                                        Gerações  atuais e futuras 

 

Ações para proteção da pessoa e do ambiente 
através de projetos. 



Objetivo do evento 

Conhecimento aos alunos e professores 

 

 

 Projetos na Cidade 

 

 Projetos na Universidade (CNPq) 

 

 Integração aos Conselhos e Fóruns Municipais 



Parceria Técnica-Científica 



Parceria Técnica-Científica 

Termo de Cooperação (abril/2012) 

 

• Cooperação técnica, científica e educacional, 

visando desenvolver trabalhos conjuntos de 

pesquisa. 

 

 

• Desenvolvimento e coordenação de ações de 

pesquisa, que promovam o planejamento, execução 

e implementação de projetos de desenvolvimento e 

segurança socioambiental. 
 



 Projeto de Segurança 

Socioambiental do Município de 

Guarujá 

Projetos ISSA 

Certificado pelo Conselho Nacional de  

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 



Incidência dos Projetos 



Projeto de Conservação e 

Segurança da Serra do Guararu 

Projetos ISSA 

Busca a salvaguarda do patrimônio natural e cultural 

existente na região a exemplo de ruínas, fortificações e 

outras construções. Possui remanescentes de Mata 

Atlântica em bom estágio de conservação. 



Serra do Guararu 



Aspecto da vegetação no maciço florestal 



Forte São 
Felipe  

Capela Sto. 
Antônio 

Pesca 
Artesanal 

Manguezal 

Mata Atlântica 

Patrimônios Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Arqueológico 

Patrimônios Guararu 



Resultado Efetivo 

 Criação da Área de Proteção Ambiental Serra do 

Guararu e da Estrada Turística (Decreto 9.948/2012) 

 

 

 Efetivação do Conselho Gestor 

 

 

 Estudos para o Plano de Manejo 

 

 

 Controle Territorial 



Projeto de Revitalização 

Socioambiental da região da 

Enseada 

Projetos ISSA 

Território  no qual se configuram invasões de encostas 

seguidas de ocupação por sub moradias de alto risco, além 

de possibilitar a acomodação de pessoas ligadas  às  

atividades  criminosas. 



Situação das ocupações na região da Enseada 



Situação das ocupações na região da Enseada 



Visão Geral da ocupação de encostas 



Objetivo do Projeto 

 Desfavelamento 

 

 Retirada de pessoas das áreas de risco 

 

 Recomposição vegetal 

 

 Estabelecimento de mecanismos de controle 

socioambiental 

 

 Criação de APA (Área de Proteção Ambiental)  



Participações da UNAERP em Conselhos   

  Fórum Permanente Agenda XXI Municipal de Guarujá. 

 

 

  Conselho Municipal de Meio Ambiental – COMDEMA. 

 

 

  Projeto Orla. 

 

 

  Conselho Gestor APA Serra do Guararu. 
 

 



Fórum Permanente Agenda 21 

Municipal de Guarujá 



Fórum Permanente Agenda 21 

Municipal de Guarujá 

 Processo de planejamento participativo que envolve a 

implantação de um Fórum.  

 

 Composto por governo e sociedade civil. 

 

 No Fórum são definidos os meios de implementação e as 

responsabilidades do governo e dos demais setores da 

sociedade local na implementação, acompanhamento e 

revisão desses projetos e ações. 



Busca o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, 

aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla articulação 

entre as três esferas de governo e a sociedade.  

 

O Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da 

fragilidade dos ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação 

de forma desordenada e irregular, do aumento dos processos erosivos e 
de fontes contaminantes. 
 

Projeto Orla 



Conselho Gestor APA Serra do Guararu 

O Conselho Gestor é órgão 

de caráter deliberativo e 

consultivo, instituído pelo 

Decreto nº 9.948, de 28 de 

junho de 2012, que integra a 

estrutura da Área de 

Proteção Ambiental - APA 

Municipal da Serra do 

Guararu. 

UNAERP – Membro do Conselho Biênio 2015 - 2017. 



 Possiblidade de participação e envolvimento dos 

professores e alunos nos projetos do CNPq e nos 
conselhos da cidade. 
 
 
 

 Contribuição técnica e formação de massa crítica 

para desenvolvimento de politicas públicas locais 

e direcionamento da população em melhores 

práticas. 

CONCLUSÃO 



CONCLUSÃO 

Benefícios 

Aluno Professor Universidade Cidade 

• Enriquecimento de 

currículo “CNPq” 

 

• Experiência em 

projetos de 

pesquisa e 

aplicação 

 

• Produção de 

artigos científicos 

para SICI e outros 

eventos 

acadêmicos 

 

• Visibilidade do 

aluno e do curso 

na gestão da 

cidade 

• Integrar projeto 

“CNPq” currículo 

profissional e 

acadêmico 

 

• Participação nas 

decisões de 

importância para a 

gestão da cidade 

 

• Possibilidade de 

integrar câmaras 

técnicas dos 

Conselhos e 

Fóruns 

• Diferencial entre 

outros entidades 

de ensino 

superior 

 

• Visibilidade 

institucional para 

o Poder Público 

e coletividade 

 

• Diferencial para 

as avaliações do 

MEC 

 

• Formação de 

futuros gestores 

públicos 

• Construção de 

massa crítica 

 

• Aumento de 

projetos 

relacionados a 

cidade 

 

• Melhoria das 

condições 

sociais e 

ambientais da 

população e do 

território de 

Guarujá 






