
projetos 

Proposta de Criação  da  

APA da Serra de Santo Amaro  

e do  

Corredor Ecológico do Guarujá 
 



Histórico do Instituto de Segurança Socioambiental 

 

Criado no ano de 2010 para atribuir personalidade jurídica a uma instituição 
que pudesse administrar trabalhos de interesse social, ambiental e de 
segurança que já vinham sendo desenvolvidos no município de Guarujá.   

 



Histórico do Instituto de Segurança Socioambiental 

 
 
 
• 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. 

Objeto Social do Instituto 



 

Os estudos começaram a ser desenvolvidos em 2007, e se 
materializaram no Projeto de Revitalização da Enseada. 
 
 Buscando soluções técnicas para questões como: 

• Ocupação desordenada; 

• Esgoto a céu aberto; 

• Descaracterização da estética e paisagem local; 

• Graves problemas de segurança; 

• Desarranjo social generalizado. 

 
A pretensão inicial abrangia o Maciço de Santo Amaro. Atualmente, a 
proposta  também envolve maior cobertura de Mata Atlântica, 
manguezais e ecossistemas associados. 

Histórico de atividades desenvolvidas pelo ISSA 



 

Considerações 
Preliminares 

 
 
 



Maciços florestais Restinga 

Manguezal Mata Atlântica 

Patrimônio Ambiental Guarujá 



 
 
 
 
 
• Ordenamento territorial; 
 
 
 

 
• Imposição de limitações pelo poder público para manutenção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
 
 
 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído 
pela Lei 9.985, de julho de 2000. 

 
 

 

  

Objetivos 

• Proteção legal para prevenção e correção de ilegalidades 
ambientais e sociais; 

Espaços Territorialmente Protegidos Espaços Territorialmente Protegidos 

  

• Fundamento legal: 
 
 



 
 
 
 

  

Unidade de Proteção Integral: preserva a natureza admitindo 
somente o uso indireto dos  recursos naturais. 
 
                                    

Unidade de Uso Sustentável: concilia a conservação da natureza 
com o uso sustentável dos recursos. 
 
Permite a presença e atividades humanas nas áreas protegidas.  
 
Exemplos: Área de Proteção Ambiental (APA), Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN), Reserva Extrativista. 

Espaços Territorialmente Protegidos 

Espaços Territorialmente Protegidos - SNUC 



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

Estabelecimento de Mecanismos de Ordenamento Territorial 

Criação de Área de Proteção Ambiental (APA) 
de Uso Sustentável 

Objetivo: Esta categoria de manejo da área 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 . 

 Espaços Territorialmente Protegidos 



 
 
 

 
 
 

  

Plano Diretor do Município de Guarujá 

XIX - implantar unidades de conservação de manejo sustentável 
nos maciços florestais do Município e nas áreas de interesse 
ambiental especialmente protegidas, como a Área de Proteção 
Ambiental da Serra do Guararú, do Parque Ecológico do 
Perequê, do Parque Ecológico do Saco do Funil, a partir da cota 
de 10 metros, nos termos da legislação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC.  

Espaços Territorialmente Protegidos 

CAPÍTULO IV  
DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
São diretrizes da política de proteção do meio ambiente:  



Corredores Ecológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previstos no Plano Diretor de Guarujá:  
 

 
 

 

  

Capítulo IV.  Art. 14. São diretrizes da política de proteção do meio ambiente: 

 XXII - garantir a implementação de corredores ecológicos 
para as áreas de fragmentos florestais. 

Asseguram proteção dos ecossistemas como:  
- Polinização; 
- Dispersão de sementes; 
- Ciclo hidrológico e ciclagem de nutrientes.; 
- Mobilidade de animais entre fragmentos; 
- Fluxo gênico de flora e de fauna. 

Essenciais para sustentar a biodiversidade 



 
 

 
 

 

  

Configuração geográfica de Guarujá 
 



Caso de sucesso: 
APA da Serra do 

Guararu 





ISSA 

Caso de sucesso: 
 

 
 
 

 
 
 

 APA Municipal da Serra do Guararu  

-Submissão da Proposta ao Comdema 
 
-Estudos técnicos acompanhados pelo Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) 
 
-Audiência Pública 
 
-Formalização junto à Prefeitura Municipal 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

  

-Decreto de criação  nº 9.948, de 29 de junho de 2012 
Estabelece os limites e a forma de como pode se efetuar a 
gestão dessa Unidade de Conservação – UC, de manejo 
sustentável. 

-Implementação de regimento interno  
Homologação do Regime Interno pelo Decreto nº 10.867 em 08 
de abril de 2014. 
 

Caso de sucesso: 
APA da Serra do Guararu 

 

-Estabelecimento do Conselho Gestor 

Desenvolvimento de trabalhos para a criação e efetivação do 
Conselho Gestor da APA. 
 



 
 

 
 
 

  

-Regularidade de reuniões 
34 reuniões do conselho gestor realizadas. 
 

Caso de sucesso: 
APA da Serra do Guararu 

 

27ª Reunião do Conselho Gestor, 
realizada em 09/02/2016, na 
Associação Vila Nova Perequê. 

34ª Reunião do Conselho Gestor, em 
7/07/2016, no auditório da SASIP. 



 
 

 
 
 

  

-Oficinas Participativas para construção do Plano de Manejo 
Realização de 6 oficinas com amplo envolvimento da população 
residente, conforme legislação vigente ( Lei 9.985/2000, Art. 27, 
2º§.). 
 

Caso de sucesso: 
APA da Serra do Guararu 

 

Oficina realizada em 19/11 na SASIP 
sobre Turismo e Estrada Turística. 

 Primeira Oficina: realizada em 26/04 ,  
no CEMA. 



 
 
 
 

 
 
 

 APA Municipal da Serra do Guararu 

 
 
- Desfazimento de invasões; 
 
 
- Controle e gestão do território; 

 
 
- Operações conjuntas de fiscalização; 

 
 
-   Monitoramento do descarte de resíduos sólidos. 

Atividades efetivas no território 

Caso de sucesso: 
APA da Serra do Guararu 

 



Proposta de 
Criação da APA da  

Serra de Santo Amaro 

projetos 



Objetivos 

Criação da APA da Serra de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 

• Proteção e recuperação dos remanescentes florestais de 
Mata Atlântica; 

• Controle territorial de uma região fortemente invadida em 
áreas de risco e com graves problemas de segurança; 

• Revitalização das atividades sociais e econômicas e  melhoria 
da segurança pública regional; 

• Proteção individual e coletiva para salvaguardar a 
integridade das pessoas; 



Objetivos 

Criação da APA da Serra de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 

• Gestão participativa por meio do Conselho Gestor; 

• Incluir entidades técnicas e comunitárias no Conselho Gestor. 

• Maximizar resultados pela proximidade da administração 
municipal; 

 



Objetivo Complementar 

Criação da APA do Maciço de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 

- Construção do Batalhão da PM; 

Enseada 



Situação atual 

-Assentamentos precários e irregulares em áreas de relevância 
ambiental e de risco de escorregamentos; 

-Acomodação do crime organizado nessas regiões. 

Drenagem natural direcionada por pequenos 
aterros, com solapamento de margens. Canta 
Galo. 

Detalhe de talude de aterro. Vila Baiana. 



Situação atual 

Vista da ocupação com supressão de vegetação de Mata Atlântica, que propicia 
riscos de escorregamentos e a consequente probabilidade de perda de vidas, além 
de outros prejuízos. 



Correlações 

Criação da APA do Maciço de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 

Ministério de Meio Ambiente 
-Plano Municipal da Mata Atlântica:  Serra de Santo Amaro é 
uma área prioritária remanescente do bioma Mata Atlântica. 
 

Ministério de Meio Ambiente e Ministério de Planejamento 
-Projeto Orla:  
Instrumento de ordenamento territorial adequado da orla municipal. 

Plano Diretor Municipal 
-Implantar unidades de conservação de manejo sustentável nos 
maciços florestais do Município e nas áreas de interesse 
ambiental especialmente protegidas. 



Correlações 

Criação da APA do Maciço de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 

Governo do Estado de São Paulo 
Participação das secretarias estaduais de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, do Meio Ambiente e da Defesa Civil.  
 

 Remoção de famílias em áreas de risco e recuperação das áreas.  

Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista 

Recuperação e proteção de unidades de conservação. 
 

Visa o planejamento territorial e o monitoramento e a fiscalização 
ambiental, no mais extenso remanescente de Mata Atlântica do 
Brasil. 
 



-Adequação da proposta às Legislações: Federal, 
                                                                              Estadual, 
                                                                              Municipal             Plano 
                                                                                                            Diretor; 

-Atender aos objetivos de proteção dos remanescentes do Plano 
Municipal da Mata Atlântica PMMA (em elaboração); 

-Observar preceitos da Agenda XXI Guarujá; 

-Consolidar mecanismos estabelecidos de Segurança social e ambiental. 

-Submissão da proposta ao COMDEMA e aprovação por seus 
conselheiros; 

Criação da APA do Maciço de Santo Amaro e 
 Corredor Ecológico do Guarujá 



Proposta de Criação de APA e Corredor Ecológico 

APA da Serra de Santo Amaro 
 PROPOSTA 

APA da Serra do Guararu 
IMPLANTADA 



Proposta de Criação de APA e Corredor Ecológico 

APA da Serra de Santo Amaro 
 PROPOSTA 

APA da Serra do Guararu 
IMPLANTADA 

CORREDOR  
ECOLÓGICO 



Obrigado! 
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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 


