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I. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 

A. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente Informe de Gestão Ambiental e Social do Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica 
(doravante denominado como "Programa") detém uma característica particular. 
Enquanto todas as atividades de cunho ambiental estão bem definidas, os eventos 
de reassentamento -que mais interessam à estratégia- não estão totalmente 
definidos. O Programa envolve quatro grupos de reassentamento, sendo eles: (i) 
5.350 famílias que habitam os bairros "cota" no município de Cubatão, núcleo de 
administração de Itutinga-Pilões do PESM; (ii) futuro reassentamento de 1.400 
famílias que habitam o interior do PESM nos seus núcleos de administração nos 
setores norte e sul; (iii) possível realocação de populações tradicionais dentro dos 
limites das áreas de Reservas de Desenvolvimento Sustentável, estimadas em 
aproximadamente 20 famílias de Juréia-Itatins; e (iv) possível reassentamento de 
populações não tradicionais, estimados em aproximadamente 200 famílias, que 
habitam as áreas das unidades de conservação de Juréia-Itatins. Destes grupos, 
para o primeiro já encontra-se elaborado o Plano de Reassentamento (PRRU - 
aprovado pelo Banco de acordo com a OP-710. (ver anexo A do presente). Os 
demais três os planos serão elaborados e apresentados como condicionantes para 
seus respectivos desembolsos. As diretrizes e salvaguardas adotadas no 
reassentamento do PESM em Cubatão serão também adotadas para os demais 
eventos, ademais de os respectivos planos operativos serem aprovados pelo 
Banco.   

B. CONTEXTO GERAL 

1.2 O Programa insere-se na região litoral do Estado de São Paulo ao longo da 
formação montanhosa denominada Serra do Mar, que abriga grande parte dos 
últimos remanescentes do ameaçado bioma de Mata Atlântica no estado. A atual 
cobertura de Mata Atlântica, considerada pela UNESCO como integrante do Man 
and Biosphere Reserve Programme e por diversas ONGs como hotspot de 
biodiversidade, representa aproximadamente 7,6% de sua extensão original. Tal 
floresta, tropical úmida e denominada de Ombrófila Densa, exerce influência 
direta na vida de mais de 80% da população que vive em seus domínios, para 
além de agir indiretamente em toda a cidade de São Paulo e sua região 
metropolitana (18 milhões de habitantes) através da barreira com o litoral e da 
regulação do clima; e em toda Baixada Santista (3,2 milhões de habitantes) 
através dos seus mananciais.  

1.3 Cerca de 15% das áreas cobertas pela Mata Atlântica no Estado de São Paulo 
estão designadas sob alguma categoria de proteção, que vai desde a proteção 
integral (parques estaduais -PE- e estações ecológicas -EE-) até reservas de 
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desenvolvimento sustentável (RDS), áreas de proteção ambiental (APA) e outrasi. 
Apesar dos esforços enveredados pelo Estado e ONGs para proteção destes 
valiosos recursos naturais em seus ambientes terrestres e marinhos e seu valioso 
patrimônio sociocultural, continuam as ameaças de desmatamento, redução de 
habitat e perda de biodiversidade. Dados obtidos por satélites e aerofotos 
permitiram obter conhecimento detalhado do avanço da fronteira agrícola, 
desmatamento e ocupação do território para fins de habitação no interior das 
unidades de conservação (UC) da Mata Atlântica. Tal conhecimento, aliado ao 
reconhecimento de que as realidades sociais estão por trás das invasões territoriais 
e outras ameaças que afetam o bioma, fizeram com que o Governo de São Paulo 
tenha mudado o enfoque de sua política de conservação ao longo dos últimos três 
anos. 

1.4 A estratégia do Governo, da qual o Programa corrobora, é a de adequar o status 
conservacionista das áreas de proteção para que se possa dar cobertura de 
proteção legal às áreas não degradadas de Mata Atlântica que ainda podem ser 
dedicadas exclusivamente à conservação. Para fazê-lo, é necessário assumir a 
existência das áreas ocupadas -parte por populações tradicionais, parte por bairros 
adensados de população urbana- em diferentes níveis de degradação. Para estas 
áreas ocupadas torna-se preferível regularizar a situação atual: (i) acordando, no 
caso das populações tradicionais, regimes de manejo que as permitam empreender 
suas atividades produtivas de forma ambientalmente sustentável; e (ii) retirando 
ou desafetando das UCs as não tradicionais que dela fazem uso incompatível. 
Com tal definição objetiva-se impedir de vez a expansão do efeito de ocupação 
até as zonas não degradadas. Este modelo, que se operacionaliza através da 
criação de "mosaicos" de unidades de conservação com diferentes status, é a 
expressão de uma política pragmática, ambiental e socialmente aceitável, que 
busca dar solução definitiva aos problemas de ocupação ilegal no interior e 
entorno das áreas protegidas do Estado. O Programa proposto, ao apoiar a política 
descrita, busca criar um modelo de solução de passivos ambientais causados pela 
expansão habitacional, industrial e viária em unidades de conservação - problema 
que São Paulo compartilha com diversas outras regiões do Brasil e da América 
Latina.  

1.5 O Governo do Estado se propõe a colocar em prática um processo gradual de 
aplicação da política acima descrita, incorporando paulatinamente todas as 
unidades de conservação que protegem a Mata Atlântica. Para tanto, o mesmo 
prevê apresentar para a consideração do Banco sucessivas operações de 
investimentos que complementem o financiamento do Estado na questão. Cada 
programa se desenvolverá com a seguinte seqüência: (i) estabelecimento de 
estruturas de "mosaico" para enfrentar conflitos de uso nos territórios das áreas 
protegidas; (ii) adaptação dos limites das unidades de conservação; (iii) 
elaboração e/ou adaptação dos planos de manejo das unidades; (iv) consolidação 
urbana dos assentamentos que se possam manter dentro dos mosaicos e 
reassentamento das populações que não; (v) recuperação ambiental das áreas 
liberadas; (vi) financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável para 
apoiar a adoção de atividades econômicas compatíveis com a conservação por 
parte das comunidades consolidadas e reassentadas; (vii) planejamento das 
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próximas etapas de consolidação urbana e reassentamento; e por último (viii) a 
implantação dos planos de manejo de cada uma das UCs. 

C. JUSTIFICATIVA 

1.6 O presente Programa é o primeiro passo deste compromisso de longo prazo entre 
o Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. As UCs 
nele incluídas são: (i) o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM, criado em 1977 
com 315 mil ha, abrangendo 23 municípios); (ii) a atual Estação Ecológica de 
Juréia-Itatins (1987, 79 mil ha, 5 municípios); e (iii) o Mosaico das Ilhas e Áreas 
Marinhas Protegidas (criado em 2008 com 16 unidades de conservação em todos 
os municípios do litoral paulista). (ver mapa no anexo B) Estas áreas foram 
priorizadas em razão da urgência de se intervir para preservar as funções 
ecológicas de seus ecossistemas e solucionar os problemas sociais que as 
envolvem, visto que o litoral é a área que sofre com pressões de ordem antrópica. 
Durante a execução deste primeiro Programa se desenvolverá e se aprimorará a 
metodologia para a seqüência de intervenções, assim como se executarão projetos 
de promoção de atividades ambientalmente sustentáveis entre as comunidades. 
Visto que os problemas detectados nas UCs abrangidas têm implicações 
ambientais e sociais intrínsecas, requer-se o envolvimento conjunto das 
Secretarias do Meio Ambiente (SMA) e da Habitação (SH) para dar-se seqüência 
na estratégia do Governo de São Paulo. 

1.7 Parque Estadual da Serra do Mar (PESM)ii: É a maior unidade de conservação 
integral responsável pela conservação da Mata Atlântica no Brasil. Seus quase 
400 km de extensão ao longo do litoral atuam como um corredor para o bioma, 
tanto ao norte quanto ao sul. Ao norte a conexão se dá através das áreas contíguas 
do PESM com o Parque Nacional da Serra da Bocaína que também, por sua vez, é 
contíguo à APA do Cairuçu, ambos no Rio de Janeiro. Ao sul a conexão se dá 
pela área contígua do PESM com a APA da Serra do Mar, que por sua vez 
interliga o Parque Estadual de Jurupará com a EE de Juréia-Itatins. (ver mapa no 
anexo C). Entre os principais atributos do PESM está o de abrigar metade das 
espécies de aves da Mata Atlântica, assim como prover habitat a numerosas outras 
espécies, sendo que 42 espécies de aves, 21 de mamíferos, 4 de anfíbios e 3 de 
répteis estão ameaçadas (a nível internacional, nacional ou estadual) de extinçãoiii. 
O PESM ademais protege patrimônios histórico-culturais que incluem 
manifestações de arte rupestre pré-colombianas, caminhos de pedra que ligavam o 
litoral ao planalto, monumentos e usinas que simbolizam a industrialização do 
país. A industrialização presenciada pela área trouxe também algozes, conforme 
explanado no parágrafo abaixo. 

1.8 A partir de 1950, a Baixada Santista se transformou no maior pólo industrial do 
Brasil. No Município de Cubatão se instalaram diversas indústrias manufatureiras 
e uma refinaria de petróleo, cujas instalações demandaram a construção de uma 
rede de estradas de rodagem e de ferro, dutos, antenas e linhas de transmissão de 
energia, abastecidas por represas para produção hidráulica. A carência de 
regulação e controle ambiental ao longo da industrialização resultou em diversos 
processos poluidores, culminando com chuvas ácidas e contaminações por metais 
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pesados, rendendo ao Município o codinome de "Chernobyl Brasileira". A 
construção das vias rodoviárias somou-se ao efeito das demais instalações que 
cruzam o PESM conectando a cidade de São Paulo com o pólo industrial e com as 
demais cidades do litoral, em particular a via Caminho do Mar (1926), a via 
Anchieta (1940 a 1945) e as autopistas da rodovia dos Imigrantes (1976 e 2002). 
A abertura e pavimentação destas vias acarretaram forte impacto sobre a 
integridade das unidades de conservação ao secionar o continuum florestal, sendo 
que as próprias vilas de alojamento dos trabalhadores da via Anchieta foram 
ocupadas, convertendo espaços do atual Parque em bairros permanentes. 

1.9 O PESM teve seu plano de manejoiv finalizado e devidamente referendado em 
2006. Tal plano seguiu a metodologia proposta pelo Roteiro Metodológico para 
elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Proteção Integral do IBAMA, e 
foi elaborado a partir de uma abordagem estratégica. Tal abordagem procurou 
selecionar temas, atividades e ações consideradas prioritárias para estruturar a 
gestão dos programas de manejo, bem como a utilização dos recursos materiais, 
humanos e financeiros disponíveis. Foram realizadas inúmeras consultas para se 
chegar no documento final que combina as etapas de diagnóstico, análise, 
elaboração de propostas e monitoramento com o pensamento estratégico, como 
ferramenta válida para priorizar os temas, estratégias e ações de manejo. 

1.10 O plano de manejo identificou 11 áreas de atenção prioritárias, consideradas as 
mais críticas do Parque em termos de implantação e demandas de ação imediata. 
Destes, a área dos Bairros "Cota" é considerada a de maior pressão antrópica do 
PESM. (ver anexo C) Como as necessidades de habitação da população local não 
são suficientemente atendidas, a pressão urbana sobre os ecossistemas da Mata 
Atlântica, e conseqüentemente sobre os limites do Parque é constante e crescente. 
O plano conclui que a solução de tal entrave se faz por meio de uma ação de 
governo, integrando várias instituições. A segunda porção do Parque mais exposta 
às pressões da ocupação humana fica no Litoral Norte, onde a planície litorânea é 
bastante estreita e apresenta áreas de intensa e contínua ocupação, especulação e 
valorização imobiliária. 

1.11 O núcleo administrativo de Itutinga-Pilões abrange tal maior entrave, que é o 
grande número de ocupações ilegais em seu interior e também em seu entorno 
imediato. Tais ocupações englobam ao todo quase 21 mil famílias, sendo 7.760 
delas no Município de Cubatão, onde se encontra a faixa mais estreita de 
cobertura vegetal que exerce fundamental conectividade da biodiversidade para 
com os demais setores do Parque, norte e sul. Tais ocupações irregulares 
constituem claras situações de vulnerabilidade socioambiental, uma vez que não 
existe interação e compromisso entre as estratégias de conservação e os interesses 
de uso das comunidades residentes em seu interior e entorno imediato. 

1.12 A necessidade de resolução das ocupações irregulares é corroborada e cobrada 
pela Decisão Judicial de setembro de 2007 da 4a Vara Cível da Comarca de 
Cubatão/SP, oriunda da Ação Civil Pública no 944 de setembro de 1999 movida 
pelo Ministério Público Estadualv. Tal decisão obriga o Tesouro do Estado de São 
Paulo e a Prefeitura de Cubatão a "extinguir fisicamente todos os bairros ou 
núcleos de habitação que tenham sido formados no interior do Parque Estadual da 
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Serra do Mar...", constituindo-se assim em um marco para o Programa, pois 
efetivamente limita-se qualquer possibilidade de consolidar ou urbanizar os 
núcleos que se encontram dentro dos limites do PESM. 

1.13 Estação Ecológica de Juréia-Itatinsvi: A área, de 79.240 ha, foi estabelecida 
como uma Estação Ecológica (EE) em 1987, fato que simbolizou uma luta por 
toda a Mata Atlântica, visto que à época a Juréia era alvo de diversos interesses, 
dentre eles a construção de quatro usinas nucleares. A região de Juréia-Itatins, no 
sul do Estado de São Paulo, é conectada tanto com o PESM (ao seu norte) como 
ao Parque Estadual do Jurupará por meio da APA Serra do Mar e da APA Federal 
Cananéia-Iguape-Peruíbe, que formam o contínuo de Mata Atlântica do Vale do 
Ribeira - o maior do Brasil. Tal contínuo permite o fluxo genético dos 
ecossistemas ao norte, das escarpas da Serra do Mar, e ao sul, da região estuarina-
lagunar do baixo Ribeira, abrangendo dois maciços e uma ampla planície 
litorânea onde ocorrem ambientes ainda bem conservados que recobrem a planície 
com brejos, lagunas, dunas, restinga arbórea e arbustiva-herbácea, além de 
manguezais e ambientes serranos. A Juréia-Itatins abriga, além de rica 
biodiversidade, populações tradicionais caiçaras e caboclas, que conseguem seu 
sustento por meio da agricultura de subsistência, pesca e extração de recursos 
naturais, como palmito e caixeta. Comunidades de migrantes, embora não tenham 
as mesmas relações com o ambiente que as comunidades tradicionais, também 
buscam sustento na região através de práticas agrícolas e de extrativismo, ou 
ainda ligadas ao turismo. 

1.14 A Juréia-Itatins foi tida como prioritária na aplicação da política de saneamento 
das situações de ocupação insustentável pelo Governo do Estado devido ao 
inerente conflito de ocupação que perdurou desde sua criação, há vinte anos atrás, 
uma vez que a classificação não admite a presença de habitantes, enquanto que os 
moradores a criticam pois se dizem refugiados da conservação. Ao mesmo tempo, 
ambientalistas pedem maior proteção das áreas em um conflito cuja solução passa 
pelo reconhecimento dos habitantes da região e conseqüente re-categorização de 
áreas exclusivas para conservação (proteção integral). O plano de manejo para a 
área, que está em fase final de elaboração (com mais de 15 meses de trabalho já 
incorridos), identifica a resolução do conflito da classificação como fundamental 
para nortear as ações de gestão, calçado nos documentos gerados pelos 
pesquisadores envolvidos. 

1.15 Assim sendo, o Governo do Estado apresentou a Lei Estadual 12.406 que fez da 
Estação Ecológica de Juréia-Itatins, em dezembro de 2006, um mosaico de UCs, 
aumentando a área total de preservação em 38% para 110 mil ha mantendo a EE e 
criando dois parques estaduais (Prelado e Itinguçú), duas reservas de 
desenvolvimento sustentávelvii (Barra do Una e Despraiado) e um refúgio de vida 
silvestreviii (ilhas Guararitama e Bom Abrigo). A Lei de criação do Mosaico, 
entretanto, foi tida pelo Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo como 
inconstitucional por um defeito de procedimentoix, com o subseqüente retorno da 
mesma para a condição de EE. Está previsto no âmbito do Programa a correta 
reapresentação da Lei de criação do Mosaico para 2010, sendo que com sua 
implementação efetiva as comunidades tradicionais passarão a ser devidamente 
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reconhecidas e poderão a partir do plano de manejo da área, empreender suas 
atividades produtivas de forma ambientalmente sustentável. Com a definição 
condizente no status conservacionista das UCs componentes do Mosaico, 
objetiva-se impedir de vez a expansão do efeito de ocupação até as zonas não 
degradadas. Também se objetiva implementar as políticas de manejo previstas 
para controlar as pressões por desenvolvimento imobiliário, turístico e invasões, a 
caça, o extrativismo e a monocultura que hoje ameaçam a região.  

1.16 Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas: O mosaico das áreas de 
proteção marinhas foi criado em 2008 após uma ampla consulta pública com o 
objetivo de: compatibilizar a conservação do litoral com a utilização dos recursos 
naturais; valorizar as funções sociais, econômicas, culturais e ambientais das 
comunidades tradicionais da zona costeira; garantir a sustentabilidade do estoque 
pesqueiro em águas paulistas e o uso ecologicamente correto e responsável do 
espaço marinho, especialmente por atividades turísticas. O Mosaico, que abrange 
quase metade do Litoral Paulista, complementa a conservação dos Parques 
Estaduais da área, que foram criados desde a década de 60: PE Ilha do Cardoso 
(1962); PE Ilha Anchieta (1977); PE Ilhabela (1977); PE Laje de Santos (1993); e 
PE Xixová Japui (1993). Ademais, a conexão entre as áreas protegidas da Mata 
Atlântica e as do oceano forma um contínuo de ecossistemas cujo tamanho é mais 
adequado para enfrentar os impactos como os das mudanças climáticas e da 
própria exploração econômica.  

1.17 Os ecossistemas costeiros do Mosaico estão expostos a riscos associados 
principalmente ao desenvolvimento urbanístico e a ausência de um ordenamento 
de uso do solo e das áreas marinhas que proteja a integridade das praias e 
ecossistemas associados, controle a inadequada disposição de efluentes 
domésticos e industriais e a pesca excessiva e desordenada. Tais fatores tem 
também impactos negativos sobre a viabilidade econômica e coesão social das 
comunidades de pescadores tradicionais, bem como por toda a cadeia produtiva 
que depende da pesca e do desenvolvimento turístico. Após o estabelecimento das 
APAs Marinhas, o próximo passo é prover as ferramentas para a implantação da 
gestão das áreas, que se fará com ampla participação das comunidades locais e 
entidades de pesquisa e de interesse da sociedade para que se manejem os 
recursos naturais marinhos de forma a preservá-los e, com isso, manter o modo de 
vida de toda a cadeia dependente destas atividades. 

D. CONCEPÇÃO DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL DO PROGRAMA 

1.18 O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica é inovador em termos de operações de gestão 
ambiental e manejo de recursos naturais pela integração dos aspectos sociais e 
ambientais que orientam o Programa.. Diversos fatores corroboraram com a 
concepção da estratégia ambiental do Programa, sendo: (i) o saneamento de 
situações de conflito fundiário de longa data; (ii) a recuperação ambiental de áreas 
degradadas e perturbadas; (iii) a comunicação social e educação ambiental; e (iv) 
os incrementos substanciais na capacidade institucional das UCs envolvidas, 
incluindo melhores condições de fiscalização. O Programa dotará as UCs 
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envolvidas com as melhores chances de efetiva preservação. Conforme ilustrado 
nos parágrafos 1.7, 1.13 e 1.16 acima, todas estas ações, que se complementam 
umas as outras, garantirão a manutenção das funções ambientais das áreas de 
intervenção do Programa.  

1.19 Nesse sentido se fazem necessários a delimitação e controle da expansão urbana 
nas áreas de amortecimento das UC’s, regularização fundiária de seus entornos, 
reordenação e controle do uso e da ocupação da terra, contenção e controle dos 
movimentos de massa, recuperação de matas ciliares, regularização dos sistemas 
de coleta de esgoto, de lixo, tratamento de resíduos sólidos, controle da 
perfuração florestal, do efeito da borda e de outras ações antrópicas sobre a 
floresta, redução e reordenação da via de acesso, manutenção dos processos e das 
funções ecológicas do sistema natural, estabelecimento de novos conectores de 
paisagem e contenção do processo de fragmentação, inibição de ações predatórias 
sobre a fauna e a flora e sobre as condições e os recursos naturais, manutenção na 
qualidade e na quantidade de água, proteção de encostas, restabelecimentos de 
equilíbrio trófico dos sistemas aquáticos, melhoria da capacidade de infiltração e 
de porosidade do solo, depuração dos resíduos, restauração de biodiversidade 
aquática e das funções de cadeias tróficas. 

i. Tais necessidades ambientais impõem ao Programa a necessidade de 
remoção das famílias que habitam irregularmente as UCs, principalmente 
no núcleo administrativo do PESM de Itutinga-Pilões,que abrange a 
porção mais estreita e vulnerável do maciço florestal e  de onde serão 
removidas e reassentadas 5.350 famílias. Além das necessidade acima 
citadas, há uma serie de impactos e riscos que contribuem para a 
vulnerabilidade do PESM: A situação de alto risco físico à qual a 
população de tais habitações irregulares está sujeita devido à frágil 
situação geológica e geotécnica da Serra do Mar devido à junção de 
fatores como a alta pluviosidade (média de 3.500 mm/ano), as altas 
declividades e solos de textura frágeis, que fazem das escarpas da serra 
áreas muito suscetíveis a deslizes e desmoronamentos, com potencial para 
causar grandes acidentes. As famílias que estão sujeitas aos altos riscos 
geológicos e geotécnicos deveriam ser removidas de qualquer maneira, 
independente do atual Programa, por se tratar de caso de segurança 
pública. A inclusão das mesmas no Programa garante o reassentamento de 
forma menos traumática possível, concedendo ao Banco um valor 
agregado importante ao fazer valer a aplicação de suas políticas de 
salvaguarda. (maiores detalhes são encontrados no EAS); 

ii. Impacto negativo gerado na capacidade de gestão do PESM, tal como 
identificado em seu plano de manejo (aprovado em 2006 e fruto de 
extensas consultas públicas - ver nota "iv" ao final do documento); 

iii. A ameaça à biodiversidade e ao fluxo genético para com os demais setores 
do Parque, norte e sul, devido à fragilidade ambiental da região onde estão 
localizadas estas comunidades - na parte mais estreita do PESM. 
Atualmente as ocupações já ultrapassam a área de desafetação instituída 
em 1994 e continuariam a expansão para dentro da UC se não fossem 
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erradicadas. O programa contribui a mitigar a crítica situação de falta de 
oferta habitacional de interesse social do Município de Cubatão que 
corrobora para a ocupação irregular da unidade de conservação. A 
presença antrópica neste trecho específico apresenta portanto um sério 
risco ao contínuo florestal; 

iv. Os significativos e abrangentes impactos ambientais locais causados pelas 
ocupações irregulares (despejo de lixo, contaminação do manancial que 
abastece grande parte da Baixada Santista - só o Rio Cubatão é 
responsável por 800 mil habitantes -, abertura de trilhas, caminhos e 
clareiras não naturais, criação de animais domésticos e injúrias, cortes e 
queimadas); 

v. Sentença judicial tal como explicada em detalhes na nota "v" ao final do 
documento. 

E. ANTECEDENTES 

1.20 Todas as UCs abrangidas pelo Programa apresentam algum tipo de instabilidade 
como área destinada à preservação, apesar de contribuírem com a sustentabilidade 
ambiental e qualidade de vida. A rica cobertura florestal das UCs apresenta-se 
com sua matriz perfurada e diversos graus de efeito de borda, queimada, cortes 
seletivo e raso, extração de produtos, caça, abertura de vias de acesso e 
conseqüentes efeitos perversos à biodiversidade. O uso e ocupação do solo em 
diversas áreas não está de acordo com o status de conservação, com expansão de 
moradias e parcelamento desordenado da terra, acarretando em desestruturação 
geomorfológica com escorregamento e outros movimentos de massa, além de 
entulhamento de terrenos e corpos d’água. Os recursos hídricos estão degradados 
pela perda de capacidade de infiltração de água no solo, aumento de escoamento 
superficial, danos ao sistema de drenagem e de vertentes naturais da água, e 
diversificação das fontes de poluição da água, como o despejo de esgotos 
domésticos e águas servidas diretamente nos canais de drenagem. 

1.21 O descaso no passado com a manutenção da integridade dos limites das UCs, em 
especial do PESM e da EE Juréia-Itatins, resultou em ocupações ilegais e 
desordenadas em seus interiores, pressionando os recursos naturais. Os 
ecossistemas da zona costeira também estão igualmente expostos a riscos, dentre 
os quais destacam-se a pesca excessiva e desordenada e o carreamento de 
efluentes domésticos e industriais para os ambientes marinhos; fatores estes que 
estão empobrecendo os recursos pesqueiros com impacto direto sobre as 
comunidades tradicionais, assim como a toda a cadeia produtiva que depende da 
pesca. Também encontra-se afetado o potencial turístico da região devido à 
deterioração da paisagem e da vegetação que emoldura o visual das praias. Por 
estas razões se faz necessário adotar instrumentos de planejamento e gestão 
orientados à proteção, conservação e manejo das zonas objeto do Programa. 

1.22 O Programa proposto pelo Governo do Estado de São Paulo, em sua fase 
preparatória, apoiou-se nos trabalhos realizados por uma Cooperação Técnica 
(CT/BR-T1117) com recursos de um Fundo Holandês operado pelo BID. O 
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objetivo da cooperação foi o desenvolvimento de modelos, metodologias e 
projetos de sustentabilidade socioeconômicax em três grandes áreas de 
abrangência, sendo elas:  
i. Efetuar um reassentamento ambiental e socialmente sustentável de 

comunidades situadas em zonas de interesse ecológico – dentro das áreas 
estaduais protegidas; 

ii. Prover às comunidades reassentadas e às consolidadas condições para o 
uso sustentável das novas áreas de ocupação; e  

iii. Recuperar a qualidade ambiental das áreas consolidadas e das áreas 
desocupadas pelas comunidades reassentadas, incluindo a implantação de 
um jardim botânico regional.  

1.23 A CT envolveu um grupo de nove consultores, divididos em três equipes, cada 
uma responsável por desenvolver um desses temas. Foram realizados os seguintes 
estudos: (a) Análise dos Aspectos Físicos e Urbanísticos nas Áreas de 
Reassentamento; (b) Propostas de medidas de recuperação e de reabilitação de 
áreas degradadas do Jardim Botânico de Cubatão; (c) Análise da Situação nos 
Núcleos Selecionados para o Programa; (d) Avaliação ambiental das situações de 
ocupação do Parque; (e) Análise de Impactos Socioeconômicos e Culturais; (f) 
Novos Padrões de Inserção Econômica e Atividades Rentáveis Alternativas para 
as Comunidades Envolvidas no Programa; (g) Conhecimento da comunidade 
local; (h) Indicação de áreas degradadas no limite do Jardim Botânico de Cubatão; 
(i) Medidas de recuperação, reabilitação e orçamentos e zoneamento da área do 
Jardim Botânico de Cubatão; (j) Programas de Capacitação da População 
Beneficiária do Programa; (k) Atividades de sensibilização prévias a construção 
do Jardim Botânico; e (l) Atividades de interpretação, educação e conscientização 
durante a operação da construção do Jardim Botânico. 

1.24 Os estudos na área de reassentamento e projetos de sustentabilidade 
socioeconômica foram realizados com as populações das ocupações irregulares do 
núcleo administrativo do PESM de Itutinga-Pilões uma vez que a Secretaria de 
Habitação estava à época na fase final do cadastramento das edificações e 
caracterização da população, bem como início dos trabalhos sociais. Os estudos 
derivados são relevantes sobre o reassentamento habitacional, urbanização das 
áreas regulares, propostas de ações habitacionais e de sustentabilidade, avaliação 
e propostas de recuperação de áreas degradadas pela ocupação irregular, 
conscientização e sensibilização ambiental da comunidade, cumprimento dos 
aspectos legais das remoções e sobre a criação de um jardim botânico como forma 
de sanar e mitigar os impactos negativos gerados pela ação humana naquela 
região. 
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II. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

A. OBJETIVOS E COMPONENTES 

2.1 O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica objetiva promover a conservação, o uso sustentável e 
a recuperação socioambiental de importantes unidades de conservação do bioma 
Mata Atlântica no estado de São Paulo, além de gerar benefícios sociais e 
ecológicos tais como a proteção de mananciais da Baixada Santista e a proteção 
da biodiversidade. Isso se dará pelo desentrave das principais restrições ao manejo 
destas unidades, conforme identificadas em seus planos de manejo e analisadas 
em maiores detalhes no item III do presente documento. 

2.2 Espera-se com o Programa: (i) reduzir o impacto das populações localizadas no 
interior do PESM e na EE Juréia-Itatins, realocando aquelas assentadas nas áreas 
de maior impacto, melhorando os serviços urbanos nas áreas que podem ser 
consolidadas e readequando, aonde seja necessário, os limites das UCs sem 
diminuir as áreas de proteção; (ii) recuperar as áreas degradadas pela ocupação 
ilegal e outros fatores associados dentro do PESM e nas áreas de amortecimento, 
incluindo o estabelecimento de um jardim botânico; e (iii) consolidar 
institucionalmente e melhorar a capacidade de gestão das UCs e áreas protegidas, 
incluindo monitoramento e fiscalização. A estes objetivos macros estão ligadas as 
seguintes metas: 
i. O PESM solucionará os seguintes problemas estratégicos: (i) 

desenvolvimento e teste de metodologia para a regularização fundiária; (ii) 
adequação de seus limites em suas áreas críticas de conflito 
socioambiental; (iii) melhorias em suas estruturas de gestão, proteção e 
uso público nos 8 núcleos; (iv) recuperação de 80 ha de áreas degradadas 
liberadas pelo reassentamento na área mais crítica do PESM em razão de 
ser esta a faixa mais estreita de cobertura vegetal que exerce fundamental 
conectividade da biodiversidade para com os demais setores do Parque, 
norte e sul. Os assentamentos irregulares atuais e suas possíveis expansões 
ameaçam cortar o PESM em duas seções, fracionando assim a 
fundamental conectividade da biodiversidade e variabilidade genética, 
afetando a própria viabilidade ecológica de longo prazo da área; (v) 
eliminação e recuperação de 200 ha de espécies exóticas e enriquecimento 
de 500 ha de florestas; e (vi) implantação do Jardim Botânico de Cubatão 
em uma das zonas recuperadas com área total de 348 haxi; 

ii. A Juréia-Itatins terá solucionado os seguintes problemas estratégicos: (i) 
terá desenvolvido uma proposta consensual para a criação do Mosaico de 
UCs que corresponda melhor à realidade da ocupação da área e permita 
dar proteção adequada às zonas melhor conservadas; (ii) terá desenvolvido 
um plano de manejo para o Mosaico; (iii) terá desenvolvido e testado 
metodologia para futuros reassentamentos; (iv) terá infraestrutura básica 
de proteção e uso público; e (v) haverá tido experiências de regularização 
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fundiária e de sustentabilidade socioeconômica diretamente com as 
comunidades tradicionais associadas ao Mosaico; 

iii. As unidades de uso sustentável e de proteção integral localizadas nas 
zonas costeiras e marinhas contarão com um modelo de gestão definido, 
planos de manejo, conselhos implementados e programas de proteção, uso 
público e sustentabilidade desenhados, além de investimentos realizados 
em infraestrutura prioritária de proteção e uso público; 

iv. 6.750 famílias provenientes de assentamentos irregulares ou ilegais terão 
sido reassentadas, com substanciais melhorias em suas condições de vida; 
serão consolidados os núcleos urbanos onde vivem 2.410 famílias; serão 
desenvolvidos projetos de urbanização e reassentamento para 
aproximadamente 7.200 famílias restantes, a serem implementados em 
uma segunda fase do Programa; 

v. A polícia militar ambiental terá sua capacidade operativa melhorada 
através da capacitação de seu pessoal e aquisição de equipamentos, além 
da adoção de um plano de fiscalização acordado e coordenado com as 
principais organizações pertinentes e priorizando as UCs.  

2.3 As atividades previstas estão organizadas em três componentes e cinco produtos, 
que se interligam e se complementam, dando coerência ao Programa e levando-o 
a cumprir seus objetivos, sendo que há constante interdependência entre as ações 
sociais e ambientais, conforme indicam os 18 resultados diretos (R.D) expostos na 
tabela abaixo.  

 

MATRIZ DE RESULTADOS: 

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema 
de Mosaicos da Mata Atlântica  

COMPONENTE 1: 

Proteção das Unidades de Conservação 

O
bj

et
iv

os
 • Solucionar os entraves à gestão das UCs abrangidas pelo Programa (Parque 

Estadual da Serra do Mar, Mosaico de Juréia-Itatins e UCs Marinhas): 
• Implantação do Plano de Manejo do PESM 
• Consolidação do Mosaico de Juréia-Itatins com suas 6 UCs 
• Consolidação do Mosaico de Unidades de Conservação Marinhas 

R
.D

 1
. 1

 • Desenvolvimento de metodologias e procedimentos para a regularização 
fundiária, desenvolvida juntamente com a execução de dois projetos 
pilotosxii de reassentamento (nos núcleos de S. Virginia e Cunha) e dois de 
regularização fundiária (nos núcleos de Itutinga-Pilões e Picinguaba) 
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 • Readequação dos limites do parque nas áreas críticas de conflito 

socioambiental, tendo para tanto a elaboração de estudos de adequação e 
limitação para inclusão de áreas de interesse para a biodiversidade 
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R
.D

 1
. 3

 

• Readequação da infraestrutura de gestão, proteção e uso público através: 
da implantação e operacionalização do núcleo de São Sebastião, de 6 
centros de visitantes e 11 bases de apoio à proteção, investigação e uso 
público; da implantação de sinalização em 10 trilhas; da implantação e 
operacionalização de 6 grandes trilhas; e do melhoramento da 
comunicação com o público através de 5 exposições e 3 impressos 

R
.D

 1
. 4

 • Recuperação das áreas de alto risco e degradadas, liberadas pelo 
reassentamento, perfazendo 80 ha degradados em Cubatão, 200 ha livre 
de espécies exóticas e em recuperação, e 500 ha em processo de 
enriquecimento da biodiversidade 

 

R
.D

 1
. 5

 

• Construção e implantação do Jardim Botânico de Cubatão na área 
liberada pela ocupação da atual comunidade de Água Fria e Sítio dos 
Queiroz que implicará na recuperação de 100 ha e contará com 8 coleções 
de espécies vegetais em exibição e 6 km de trilhas construídas, criando ao 
mínimo 55 postos de trabalho direto (sendo 30 pessoas da própria 
comunidade) 

R
.D

 2
. 1

 

• Encaminhamento da proposição de legislação que altera o status da 
unidade de conservação da área de atual Estação Ecológica para a de 
Mosaico, tornando-se assim compatível com as ocupações nela existentes. 
Juntamente com a proposta de legislação (cuja mudança depende de 
aprovação de Lei específica pelo poder legislativo), objetiva-se concluir o 
plano de manejo das seis unidades que o compõe 

R
.D

 2
. 2

 • Desenvolvimento de metodologia e de procedimentos para a 
normatização da regularização fundiária da terra, desenvolvida à partir da 
execução dos projetos pilotos. Objetiva-se a normatização da metodologia 
com um projeto de cunho de reassentamento (em Itinguçu) e outro de 
cunho de regularização fundiária 

R
.D

 2
.3

 • Adequação da infraestrutura de gestão, proteção e uso público, 
capacitação gerencial para gestão e sistema de comunicação e divulgação 
para obter-se sinalização e acessos da sede e de 5 núcleos, trilhas 
implantadas e a atenção de 50% do público escolar dos municípios 
vizinhos e de 100% da população de ocupantes e visitantes 
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• Sustentabilidade socioeconômica através da implantação de 2 núcleos 
como Reservas de Uso Sustentável e a recuperação de 200 ha de áreas das 
comunidades tradicionais localizadas dentro do Mosaico 

R
.D

 3
. 1

 • Fortalecimento do sistema de gestão, estabelecendo o sistema de 
monitoramento, implementação de seu conselho gestor e estabelecimento 
de convênios entre as 19 UCs Marinhas em questão para a composição do 
Mosaico de Conservação 
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• Conscientização da sociedade e a promoção de práticas sustentáveis de 
pesca, turismo e esportes náuticos, tendo ao seu término 8 municípios do 
litoral informados e conscientizados sobre os objetivos das 3 APAs 
marinhas (litoral Sul, Centro e Norte), 12 organizações de pescadores 
capacitados para praticar responsavelmente a atividade e conselhos 
gestores capacitados para 3 APAs 
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R
.D

 3
. 3

 • Elaboração e início de implementação de novos planos de manejo para as 
3 APAs e o estabelecimento de infraestrutura básica para ampliar a 
proteção e apoio ao uso público nos Parques Estaduais da Ilha Anchieta, 
Ilhabela, Laje de Santos, Xixová-Japuí e Ilha do Cardoso (5 núcleos) 

COMPONENTE 2: 

Investimentos Sociais no Parque Estadual da Serra do Mar 
O

bj
et

iv
o 

• Solucionar as situações de alto risco social e ambiental geradas pela ocupação 
contínua e ilegal de terras de domínio do Estado no "bairro" da Água Fria e nas 
encostas da Serra do Mar, pelos bairros "cota", também em áreas de domínio 
público, (que tiveram origem nos canteiros abandonados das obras da via 
Anchieta) e urbanizar as áreas desafetadas do Parque provendo infraestrutura 
completa, melhorando as condições de moradia, serviços e oportunidades 
econômicas da população 

R
.D

 4
. 1

 

• Implementação do Plano de Reassentamento para 6.750 famílias, sendo: 
• 5.350 famílias no Município de Cubatão nos bairros "cota" 500, 400, 200, 

95/100/Pinhal do Miranda, Água Fria, Sítio dos Queiroz e Pilões; 
• 1.400 distribuídas nos outros 22 municípios que compõem o PESM 

(Cunha, Ubatuba, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, Paraibuna, 
Caraguatatuba, São Sebastião, Salesópolis, Biritiba Mirim, Bertioga, 
Mogi das Cruzes, Santos, São Paulo, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, 
Juquitiba e Pedro de Toledo) 

R
.D

 4
. 2

 • Consolidação da ocupação dos bairros cota que detêm áreas desafetadas 
(200 e 95/100/Pinhal do Miranda), beneficiando 2.410 famílias com obras 
de urbanismo, criação de acessos e a instalação de serviços básicos 
adequados, como saneamento. Além da urbanização, será dado início à 
regularização fundiária nos núcleos consolidados 

PR
O

D
U

T
O

 4
 

R
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 4
. 3

 • Diagnosticar e elaborar planos de urbanização para 60% (7.200 famílias) 
das estimadas 12.000 outras famílias que ocupam irregularmente o 
entorno do PESM em seus setores norte e sul 

COMPONENTE 3: 

Fiscalização Costeira e das Unidades de Conservação do Mosaico 

O
bj

et
iv

o • Reforço significativo da ação policial de fiscalização e também de educação e 
orientação ambiental através da implementação dos programas ProParque e 
ProMar 

R
.D

 5
. 1

 • Capacitação de 40 policiais militares, treinados em 3 módulos de 
educação socioambiental, além de 105 militares especializados em temas 
de proteção ambiental 

PR
O

D
U

T
O

 5
 

R
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 5
. 2

 • Capacitação estrutural para fiscalização do PESM e dos Mosaicos de 
Juréia-Itatins e Marinho através do investimento em equipamento e da 
elaboração de Plano Operativo em conjunto com a Fundação Florestal 
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R
.D

 5
. 3

 • Sistema de análise e monitoramento georreferenciado da PMA, integrado 
com o sistema da SMA. A base de dados permitirá desenvolver uma 
segura linha de base que posteriormente orientará ações de 
monitoramento, fiscalização e correção 

 

B. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.4 A organização institucional do Programa contempla as duas seguintes secretarias 
estaduais do Estado de São Paulo como parte direta da execução do Programa: 
Meio Ambiente (SMA) e Habitação (SH). A Secretaria de Estado de Economia e 
do Planejamento representa a instância administrativa de apoio à Unidade de 
Coordenação do Programa (UCP), liderada por um coordenador geral nomeado 
pelo Governador do Estado, a quem cabe coordenar o Programa e articular as 
ações dos co-executores. 

2.5 Será firmado um Convênio Geral que regulará as relações entre os organismos 
participantes do Programa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da 
SEP, a SH, a SMA, com interveniência da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), Fundação para a Conservação da Produção 
Florestal do Estado de São Paulo - Fundação Florestal (FF), Instituto de Botânica 
(IB) e a Polícia Militar Ambiental (PMA).  

2.6 A CDHU e a FF assumirão as responsabilidades de execução e/ou coordenação 
das distintas atividades de investimentos, de acordo com seus mandatos 
institucionais e estratégicos, além de seu perfil técnico na matriz da estrutura 
organizacional do Governo do Estado de São Paulo. 

2.7 A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano será a responsável 
pelas atividades referentes ao reassentamento e desenvolvimento habitacional, 
constantes do componente 2 do Programa. Por ser uma Companhia, as aprovações 
pertinentes ao Programa se darão através de Resoluções da Diretoria. Apesar da 
motivação primordial do Programa ser de cunho ambiental, seus investimentos 
sociais encontram-se integralmente dentro das regras e diretrizes dos demais 
programas de habitação de interesse social do Estado de São Paulo, pelos quais a 
CDHU é responsável. 

2.8 Os objetivos da Companhia incluem: (i) a regularização fundiária, urbanização e 
melhoramento das condições habitacionais dos assentamentos irregulares, 
principalmente nas regiões metropolitanas da Capital, de Campinas e da Baixada 
Santista; (ii) fomentar a construção de habitações de acordo com as necessidades 
específicas dos municípios do Interior; e (iii) atuar de modo articulado com outros 
parceiros públicos nos projetos estratégicos do Governo na área de recuperação 
socioambiental e requalificação urbana e regularização fundiária.  

2.9 A Fundação Florestal será responsabilizada pela realização das atividades de 
recuperação ambiental e de conservação, aprimorando os sistemas de gestão, 
monitoramento e fiscalização das UCs. A FF é uma instituição de administração 
descentralizada, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, que apóia, promove e 
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executa ações integradas de conservação ambiental, proteção da biodiversidade, 
desenvolvimento florestal sustentável, recuperação de áreas degradadas e 
reflorestamento de áreas ambientalmente vulneráveis. As decisões e aprovações 
que se façam pertinentes a ela se darão através de Portarias de sua Diretoria 
Executiva. 

2.10 O Instituto de Botânica (IB) é uma instituição de administração centralizada e 
vinculada à SMA cujo mandato institucional é a investigação científica na área de 
botânica. Em sendo responsável pela administração de três reservas biológicas do 
Estado, incluindo a Reserva Biológica e Jardim Botânico do PE Fontes do 
Ipiranga o IB assumirá no âmbito do Programa a implantação, administração e 
gestão do Jardim Botânico de Cubatão. 

2.11 À Polícia Militar Ambiental (PMA) compete a execução de atividades de 
policiamento preventivas e de repressão sobre ações que degradem o patrimônio 
ambiental -florestal e manancial- do Estado (de  acordo com o Artigo 195 da 
Constituição Estadual). A PMA emprega um contingente de 2.286 policiais 
militares especializados na proteção ao meio ambiente em todo o Estado, dos 
quais um total de 655 oficiais estão destinados à execução de atividades de 
policiamento e controle no PESM. De maneira mais ampla, um total de 806 
oficiais realiza atividades em todo o âmbito geográfico da Mata Atlântica de 
alcance do Programa. Estas funções, levadas à cabo pelo Terceiro Batalhão da 
Polícia Ambiental com sede na cidade de Guarujá, farão com que o componente 3 
fique sob sua responsabilidade, uma vez que o Programa permitirá melhorias de 
pessoal e infraestrutura para ampliar e melhorar as atividades já sob seu encargo. 

III. CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL 

A. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 

3.1 Área de Influência Indireta: O PESM é a maior área de proteção integral do 
litoral brasileiro, criado em 1977 com 315 mil ha e abrangendo 23 municípios. 
Devido à grande extensão, o Parque é gerenciado por 8 núcleos administrativos, 
sendo tratado como um mosaico de características diversas enquanto seu uso do 
solo e programas potenciais de manejo, porém compartilhando as características 
de gestão. Devido a sua rica cobertura vegetal, vasta extensão e localização, o 
PESM constitui um verdadeiro corredor ecológico, conectando os mais 
significativos remanescentes de Mata Atlântica do país, dos estados do Paraná ao 
Rio de Janeiro. Agindo em conjunto com a região de Juréia-Itatins, o PESM 
garante condições físicas para que exista a diversidade genética da fauna e flora 
do ameaçado bioma. No Parque abrigam-se 373 espécies de aves, 111 de 
mamíferos, 144 de anfíbios e 46 de répteis catalogados, contribuindo para a 
conservação de 19% do total de espécies de vertebrados de todo o Brasil e 46% de 
toda a Mata Atlântica. Protege 53% das espécies de aves, 39% dos anfíbios, 40% 
dos mamíferos e 23% dos répteis registrados em todo o bioma. Das 704 espécies 
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de vertebrados registradas no Parque, 70 estão compreendidas nas listas de 
espécies ameaçadas (a nível internacional, nacional ou estadual), sendo 42 
espécies de aves, 21 de mamíferos, 4 de anfíbios e 3 de répteis. 

3.2 O PESM garante o suprimento de água qualitativa e quantitativamente por ser 
manancial que abastece toda a Baixada Santista e Litoral Norte, parte da Região 
Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba, contribuindo inclusive com o 
suprimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Ademais, o PESM provê: a 
proteção e a conservação da biodiversidade por ser hábitat para as espécies de 
flora e fauna; a regulação do clima para toda a região; a estabilização geotécnica 
das encostas, dos solos e formações rochosas. Além disso, oferece belezas cênicas 
e paisagens notáveis, propicia espaços para recreação, contemplação, lazer, 
pesquisa e visitação pública. Existem também características histórico-culturais 
valiosas, desde manifestações de arte rupestre de povos pré-colombianos, 
caminhos de pedra que ligavam o litoral ao planalto e ruínas de antigos engenhos, 
até os monumentos do Caminho do Mar em homenagem ao centenário da 
Independência (1922) e as usinas Henry Borden e Itatinga, que simbolizam a 
industrialização do país.  

3.3 A extensão e localização do PESM o expõe a diversos riscos de ordem antrópica 
por estar entre o litoral e o planalto, sendo a zona costeira uma das mais populosas 
do Estado. Em especial nesse contexto têm-se a porção centro/sul do Parque, que 
está encravada entre duas das mais importantes manchas urbanas do estado de São 
Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. No município 
de Cubatão é que ocorrem as maiores pressões, não só em função da urbanização 
e industrialização do Município, mas pela existência dos bairros "cota" no seu 
interior, do seccionamento do contínuo florestal, causado pela pavimentação do 
Caminho do Mar (1926) e construção das vias Anchieta (anos 40/50) e Imigrantes 
(1976 e 2002), uma vasta rede de torres e linhas de alta tensão, dutos, 
hidrelétricas, antenas, ferrovias, represas e até uma refinaria de petróleo, que 
multiplicam as possibilidades de impacto ambiental e penetração na unidade de 
conservação, tornando-a mais vulnerável neste trecho (Núcleo Itutinga-Pilões), 
área de influência direta do Programa. 

3.4 Considera-se também como parte da área indireta do Programa no tangente ao 
PESM os habitantes indígenas. Estas populações não são objeto de atenção do 
Programa e já tem suas diretrizes delineadas pelo Plano de Manejo do PESM que 
foi aprovado em 2006. O PESM abriga em sua vasta área cinco territórios 
indígenas sobrepostos aos seus limites, sendo eles: (i) Aldeia Boa Vista do 
Prumirim em Ubatuba; (ii) Ribeirão Silveira em São Sebastião; (iii) Rio Branco 
em Mongaguá; (iv) Aguapeú em Itanhaém; e (v) Bananal em Peruíbe. Estes 
territórios detêm suas áreas devidamente demarcadas e, conforme a Legislação 
Nacional Nº 6.001 de 1973 (conhecido como Estatuto do Índio), estão sob a tutela 
da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 

3.5 Existem ainda dois núcleos de famílias quilombolas que habitam áreas do PESM 
e que, tal como os indígenas, não fazem parte do escopo do Programa: (i) 
Quilombolas de Cambury; e (ii) Quilombolas do Sertão da Fazenda, ambos no 
extremo norte do PESM. O núcleo do Cambury já está demarcado e em processo 
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de transferência de titularidade em nome da comunidade, enquanto que o processo 
similar para o núcleo da Fazenda está em fase inicial (estudos antropológicos). 
Cabe destacar que os remanescentes das comunidades dos quilombos é 
regulamentada pelo Decreto Federal No 4.887/2003, sendo a competência para tal 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.  

3.6 Outras populações tradicionais que habitam no interior do PESM, representadas 
por algumas famílias caiçaras e de agricultores, representadas pela Colônia de 
Pescadores da Picinguaba (Município de Ubatuba) e as famílias de agricultores 
que se localizam no sertão do Ubatumirim, foram incorporadas no Programa. 
Estas serão tratadas de acordo com os dispositivos da Lei Federal No 9.985/2000, 
que determina a indenização e o reassentamento de famílias tradicionais. 
Adicionalmente, estudos estão sendo realizados para averiguar a possibilidade e 
conveniência da recategorização dessas áreas ocupadas em unidades de 
conservação de uso permitido (a exemplo das Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável - RDS). O intuito é evitar realocação de populações tradicionais que 
derivem suas estratégias de sobrevivência dos recursos naturais concomitante à 
preservação das funções ecológicas.  

3.7 Área de Influência Direta: Das diversas ações antrópicas reconhecidas pelo 
Plano de Manejo do PESM como fatores de pressão, o de maior impacto é a 
ocupação contínua e ilegal de terras de domínio do Estado na Água Fria e nas 
encostas da Serra do Mar pelos bairros "cota". Estas ocupações tiveram sua 
origem a partir dos canteiros das obras da via Anchieta, em áreas de domínio 
público. A partir da década de 70, época de construção da via Imigrantes, esta 
ocupação adquiriu vulto alarmante, culminando, no início dos anos 90, na criação 
grupos de trabalho com o objetivo de minimizar conflitos resultantes desta 
ocupação, por iniciativa do Governo do Estado. Como conseqüência, os bairros 
das cotas 95/100 e 200 foram desafetados do PESM em 1994, isso é, deixaram de 
fazer parte do polígono da UC, embora as áreas continuassem a ser de 
propriedade do Estado. Como a desafetação não foi complementada pela 
consolidação dos bairros, a expansão urbana continuou de forma desordenada, 
muitas vezes para além dos limites de desafetação e para cima das encostas e 
vertentes. Apenas no início deste próprio Programa é que se controlou a expansão 
dos bairros através do cadastramento de todas as habitações e o rigoroso controle 
da entrada de materiais de construção pela Polícia Militar Ambiental. Note-se que 
a área hoje ocupada pelo núcleo Água Fria foi incorporada ao Parque na ocasião 
da desafetação de 1994 como compensação pela desafetação dos bairros "cota". 
Estima-se que à época Água Fria era habitada por 30 a 35 famílias, sendo a 
população atual de 1.352 famílias. 

3.8 No conjunto dos 7 núcleos irregulares habitam 7.760 famílias, ocupando área 
pouco maior de 200 ha, sendo que 70% destas estão degradadas. Uma terça parte 
das habitações está nas encostas da Serra do Mar, 19% ao longo de rodovias, 22% 
em margens de córregos e rios, 18% sobre áreas inundáveis e outros 8% em áreas 
públicas e privadas (sem implicações ambientais, porém igualmente ilegais). 
Quatro desses núcleos localizam-se em situação de serra e os três restantes em 
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situação de baixada. Os núcleos são primordialmente residenciais (92%) e 
utilizados como bairros dormitório para trabalhadores de Cubatão e da Baixada 
Santista, principalmente, sendo apenas 3% os pontos comerciais. Cabe salientar 
que esta população não depende dos recursos naturais do Parque para sobreviver, 
estando sim vinculada à Cubatão e municípios vizinhos para emprego. No perfil 
socioeconômico da população, realizado para a primeira etapa da intervenção, não 
foi identificada nenhuma família ou pessoa que dependa nem em parte da 
extração de recursos naturais como estratégia de sobrevivência. 

3.9 Os dados levantados pelo cadastramento indicam que uma terça parte dos 
habitantes remunerados percebe renda inferior a 1 salário mínimo (SM), sendo 
que a maior parcela aufere entre 1 e menos de 2 SM (43%). Ainda significativa é 
a porção daqueles com ganhos entre 2 e menos de 3 SM (15%) e 3 a menos de 5 
SM (5%). Apenas 0,4% auferiam rendas superiores a esta última faixa. Quanto às 
relações de trabalho, metade dos ocupados possui registro em carteira, proporção 
significativamente inferior à média do Município. 

3.10 A vulnerabilidade socioambiental nos núcleos não se restringe à renda, mas 
abrange também a falta de estrutura básica: (i) o acesso à energia elétrica é 
precário (feito em sua maioria por ligações clandestinas); (ii) a iluminação pública 
se faz presente apenas nas vias principais; (iii) o fornecimento de água é muito 
precário (acarretando em sérios riscos de contaminação); (iv) não existe sistema 
de coleta de esgotos (os efluentes são lançados diretamente nos rios, córregos e 
outras drenagens); (v) a coleta de resíduos sólidos é também precária, entre outros 
motivos pela dificuldade de acesso para veículos pesados para dentro dos núcleos 
(os resíduos são dispensados diretamente nos rios e córregos ou nas ruas e 
terrenos vazios); (vi) há séria deficiência de escolas, atendimento médico, apoio 
social e lazer; (vii) o transporte coletivo não é freqüente e dista do principal 
destino, Cubatão; (viii) o isolamento e falta de policiamento facilita atividades 
ilícitas por grupos marginais. Trata-se, em suma, de bolsões de pobreza cuja 
grande maioria de seus habitantes vivenciam situação de vulnerabilidade pela 
segregação espacial, privação social, condições inadequadas de moradia e de 
propriedade, parca infraestrutura e acesso a serviços, ao que ainda se adiciona a 
sujeição a riscos, como demonstra-se a seguir. 

3.11 Em 2007 foram realizados estudos de avaliação de riscos pelo Instituto de 
Pesquisa Tecnológica (IPT), que identificaram situações periclitantes quanto à: (i) 
probabilidade de deslizes e desmoronamentos, com potencial para causar grandes 
acidentes, devido à junção de fatores como alta pluviosidade, altas declividades, 
solos de textura frágeis e ocupação de encostas, canais de drenagem naturais e 
vertentes; (ii) riscos de atropelamento, derrame de produtos perigosos devido aos 
acidentes de trânsitoxiii, inviabilização do acesso por acidentes e interrupção das 
pistas, exposição a ruídos e outros (classificados como tecnológicos) devido a 
proximidade indevida com o sistema rodoviário Anchieta–Imigrantes (um dos 
mais movimentados do país); e por fim (iii) riscos ambientais e biológicos tais 
como patogenicidade pela contaminação das águas e proliferação de animais 
nocivos e transmissores de doenças (ratos, moscas e baratas) e acidentes com a 
fauna e a flora silvestre. 
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3.12 O quadro abaixo traz o número de famílias afetadas pelo Programa nos diferentes 
núcleos e o principal motivo (risco) de retirada*. 

 
Motivo da Retirada 
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Cotas 400/500 203 0 203 - - 203 - 

Cota 200 2.108 719 1.389 741 252 396 - 

Cotas 95/100 1.037 401 637 157 156 325 - 

Pinhal do Miranda 2.260 1.290 969 246 544 178 - 

Água Fria 1.329 0 1.329 - - 1.329 - 

Pilões 682 0 682 - - - 682 

Sítio Queiroz 141 0 141 - - 141 - 

TOTAL 7.760 2.410 5.350 1.144 952 2.572 682 
* Em vários casos pode haver mais de um motivo para a retirada. Os riscos tecnológicos e geotécnicos 
foram identificados pelo IPT apenas para os bairros Cota 200, 95/100 e Pinhal do Miranda devido às suas 
áreas de desafetação.  
** Compreende: a faixa de domínio da rodovia, suas entrevias, faixas de domínio de Linha de Transmissão 
e ainda aquelas áreas requeridas para as obras de consolidação. 
*** Áreas de grande instabilidade geológica/geotécnica. 
**** Ocupações de áreas no interior do PESM e áreas de proteção de vertentes. 
***** Área de Proteção Ecológica estabelecida no zoneamento do Município de Cubatão. 

 
3.13 Enquanto que nos bairros "cota", como são conhecidas as ocupações irregulares 

do núcleo Itutinga-Pilões do PESM, são concentradas manchas urbanas, existem 
outras 1.400 famílias que ocupam irregularmente o interior do Parque de forma 
menos densa ao longo dos demais 7 núcleos administrativos. Embora espalhadas 
pelo vasto território do Parque nos 22 outros municípios que não Cubatão (Cunha, 
Ubatuba, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, Paraibuna, Caraguatatuba, 
São Sebastião, Salesópolis, Biritiba Mirim, Bertioga, Mogi das Cruzes, Santos, 
São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Juquitiba e Pedro de Toledo), tais ocupações 
demandam energia e água e geram esgoto e resíduos sólidos que não são 
devidamente tratados. Combinados à falta de urbanismo, necessidade de 
transporte e a pressão das demais atividades diárias, tais ocupações geram 
significativos impactos e danos ambientais ao Parque, conforme identificado pelo 
seu plano de manejo. A categorização do perfil socioambiental de tais famílias é 
parte integrante do presente Programa, constante de seu componente 2, produto 
4.1. 

3.14 No PESM, portanto, o Programa contempla o reassentamento de 6.750 famílias: 
(i) 5.350 famílias que habitam o núcleo de Itutinga-Pilões, no Município de 
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Cubatão; e (ii) outras 1.400 famílias que habitam o PESM nos demais núcleos, 
setores norte e sul. O Plano de Reassentamento e Requalificação Urbana (PRRU), 
já elaborado, tem por objeto o reassentamento das famílias habitantes dos bairros 
"cota" no município de Cubatão justamente por ser este o mais numeroso 
movimento de pessoas. Para cada um dos 7 núcleos administrativos do PESM que 
abrangem os setores norte e sul (1.400 famílias), será elaborado um respectivo 
plano operacional de reassentamento baseado nas mesmas diretrizes e critérios 
definidos para os reassentamentos do PESM em Cubatão. A aprovação dos ditos 
planos operativos pelo Banco será condição prévia ao início de tais 
reassentamentos. 

3.15 Nenhuma das 6.750 famílias a serem reassentadas do PESM detém vínculos de 
estratégias de sobrevivência dependentes de recursos naturais. Não obstante, 
existem alguns moradores que praticam atividades ilegais de caça e extração de 
espécies vegetais de valor econômico. Tais atividades não constituem por si 
fontes primárias de renda, embora possam complementar parte do orçamento 
familiar. Cabe ressaltar que a caça é uma atividade proibida por Lei no Estado de 
São Paulo e que sua prática é sistematicamente reprimida pela Polícia Militar 
Ambiental. Tal como a caça, a utilização de qualquer recurso natural existentes 
nas UCs é proibido pela Lei Nacional No 9.985/2000 (nomeada Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - SNUC) e sua não observação perfaz crime 
ambiental. 

3.16 Estima-se que existam 12.000 famílias habitando o entorno imediato do PESM 
em seus diversos municípios e que exercem pressão ao Parque por serem áreas 
ocupadas irregularmente em terrenos de alta declividade, áreas de preservação 
permanente (beira de rios, manguezais), áreas florestadas ou em parcelamentos 
irregulares. Estas famílias ocupam áreas no entorno do PESM consideradas como 
de influência direta do Programa. 60% destas serão objeto de um trabalho de 
caracterização e diagnóstico para elaboração de planos de urbanização a serem 
executados pelas prefeituras municipais ou por uma futura segunda etapa do 
Programa. Os critérios ambientais e sociais para priorização da população sujeita 
ao dito trabalho ainda serão definidos por via da própria elaboração dos trabalhos. 
Por meio destes é que se conhecerá a real dependência de tais populações com os 
recursos naturais e poderão ser desenhadas estratégias de mitigação e 
requalificação socioambiental, que se farão constar nos planos operativos. 
Novamente destaca-se que os planos serão sujeitos à aprovação do Banco. 

3.17 Conforme descrito no Item II do presente, estão contempladas para o PESM a 
execução de dois projetos piloto de regularização fundiária e de reassentamento, 
cujas metodologias poderão ser utilizadas posteriormente para os demais núcleos 
administrativos do Parque. Os projetos piloto de regularização fundiária ocorrerão 
nos núcleos de Itutinga-Pilões e Picinguaba, enquanto que os de reassentamento 
ocorrerão nos núcleos S. Virgínia (aproximadamente 50 famílias) e Cunha 
(aproximadamente 30 famílias). 
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B. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS 

3.18 Área de Influência Indireta: A Estação Ecológica (EE) de Juréia-Itatins, tal 
como o PESM, insere-se no bioma da Mata Atlântica, compartilhando suas 
características e riquezas de fauna e flora no litoral sul do Estado. A campanha em 
defesa da Juréia, que culminou na criação da EE em 1987 com 79 mil ha e 5 
municípios, simbolizou uma luta por todo o bioma da Mata Atlântica, pois à 
época a região era alvo de diversos interesses, entre eles a construção de quatro 
usinas nucleares. A região de Juréia-Itatins é conectada tanto ao PESM (a 
nordeste) como ao Parque Estadual do Jurupará (ao norte) por meio da APA da 
Serra do Mar e da APA Federal Cananéia-Iguape-Peruíbe, que compõe o contínuo 
florestal do Vale do Ribeira. O conjunto, representando parcela extremamente 
significativa da Mata Atlântica, abrange dois maciços e uma ampla planície 
litorânea, onde ocorrem ambientes ainda bem conservados que recobrem a 
planície com brejos, lagunas, dunas, restinga arbórea e arbustiva-herbácea, além 
de manguezais e ambientes serranos com a Mata Atlântica inserida em três 
segmentos: a floresta baixo-montana, a montana e a alto-montana. Esses 
ambientes ainda podem ser observados na região formando um continuum desde 
os cumes das altas montanhas, a 1.500 metros de altitude até a linha de costa e 
conferem à área uma intricada trama de relações ecológicas. Tamanha área e 
diversidade abrigam espécies de fauna e flora de semelhante riqueza, como o teiú, 
jacaré-de-papo-amarelo, tucano-de-bico-preto, papagaio-de-cara-roxa, onça-
pintada, tamanduá-mirim, entre outros.  

3.19 Área de Influência Direta: O status de EE pela legislação nacional que rege as 
unidades de conservação (Lei No 9.985/2000, SNUC) consiste na categoria mais 
restritiva de conservação, não sendo permitida sequer visitação turística à área. 
Eis que, em meio à paisagem natural da EE de Juréia-Itatins, existem alguns 
bairros rurais de baixa densidade demográfica que mantêm ainda sistemas 
tradicionais de produção. Trata-se de comunidades caiçaras e caboclas que 
conseguem seu sustento por meio da agricultura de subsistência, pesca e extração 
de recursos naturais, como palmito e caixeta, totalizando aproximadamente 80 
famílias. Existem também comunidades de habitantes não tradicionais, embora 
não tenham as mesmas relações com o meio ambiente que as comunidades 
tradicionais, também buscam sustento através de práticas agrícolas e de 
extrativismo, ou ainda ligadas ao turismo, sendo seu número de famílias perto de 
130. Conforme a legislação e o status de Estação Ecológica, todas essas 
populações deveriam ser reassentadas para fora da UC.  

3.20 Como forma de adequar o status conservacionista concomitante ao 
reconhecimento e respeito da existência de tais populações, somado ao intuito de 
zelar pelas áreas preservadas de forma efetiva, o Governo de São Paulo se dispôs 
a fazer desta um Mosaico de UCs. A proposta de composição para o Mosaico 
inclui as seis UCs descritas abaixo: 
i. Estação Ecológica de Juréia-Itatins: maior área do Mosaico, compreende o 

maciço de Juréia e de Itatins (ver mapa no anexo B); 
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ii. Parque Estadual do Itinguçú: situado na porção leste, encravado na EE, 
região que sofre grande pressão de turismo devido a várias cachoeiras, 
praias de excelente balneabilidade, vegetação nativa de grande beleza e 
diversidade; com relativa atividade humana caracterizada por 9 famílias 
tradicionais e 95 famílias não tradicionais; 

iii. Parque Estadual do Prelado: situado no extremo sul do Mosaico, abarca a 
faixa costeira da praia da Juréia em 7 km de extensão e a planície costeira 
contígua a esta, com baixa atividade humana caracterizada por apenas 6 
famílias tradicionais; 

iv. Refúgio de Vida Silvestre das Ilhas de Guararitama e Bom Abrigo: ilhas 
sem praias nem ocupações antrópicas, constituídas em toda sua linha de 
costa por costões rochosos que abrigam aves migratórias; 

v. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Despraiado: encravada na 
EE, tem sua ocupação caracterizada por agricultores (tradicionais e não 
tradicionais, aproximadamente 52 famílias) que cultivam a banana com o 
uso de defensivos agrícolas e praticam caça e extrativismo; 

vi. Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una: localizada na 
foz do Rio Una, compreende um sistema estuarino e marinho de grande 
produtividade, onde habita população tradicional constituída por caiçaras, 
pescadores e lavradores junto com alguns casos dispersos de moradores 
não tradicionais (aproximadamente 41 famílias). 

3.21 A contemplação de duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável como parte do 
Mosaico proposto constitui-se em um importante avanço para as comunidades 
tradicionais uma vez que estas serão reconhecidas e estarão legalmente dentro das 
Unidades de Conservação, podendo assim gerir seus recursos naturais e manter 
suas estratégias de sobrevivência. Diferentemente do que ocorre atualmente, 
quando suas atividades produtivas são reprimidas, as RDS fortalecerão o 
desenvolvimento das comunidades tradicionais, sendo que o respeito ao plano de 
manejo e à práticas sustentáveis são preceitos. As comunidades tradicionais 
poderão com as RDS ser beneficiárias de incentivos econômicos previstos pelo 
presente Programa (projetos de desenvolvimento sustentável, conforme 
componente 1, produto 2, resultado direto 4). 

3.22 Compondo a estratégia de criação do Mosaico de sanar as ocupações irregulares, 
as famílias que habitam as futuras áreas dos Parques Itinguçú e Prelado e Estação 
Ecológica, deverão ser, conforme a legislação do SNUC, remanejadas. Estas se 
dividem em duas tipologias: (i) as populações tradicionais; e (ii) as não 
tradicionais. O primeiro grupo será reassentado para dentro dos limites das RDS, 
sob a ressalva da Lei que cria o Mosaico ter efetivamente sido aprovada. Tal 
realocação populacional, embora pequeno em impacto uma vez que a região 
permanecerá a mesma, será objeto de um plano operativo específico para estas 
populações. Tal plano será realizado sob opções e critérios de elegibilidade pré-
determinados e que, como dito anteriormente, serão apresentados ao Banco, cuja 
aprovação será condição para o início dos reassentamentos dado o cumprimento 
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dos mesmos da OP-710. O anexo F traz o quadro com os critérios de 
reassentamento, melhor explanados no item V abaixo. 

3.23 Já o segundo grupo de habitantes no futuro mosaico de Juréia-Itatins, constituído 
por habitantes não-tradicionais, será reassentado fora dos limites do mesmo sob as 
diretrizes do plano operativo de reassentamento específico para esta área. Este, 
por tratar de populações não tradicionais, seguirá os mesmos critérios e diretrizes 
do reassentamento do PESM no núcleo Itutinga-Pilões. O quadro no anexo F traz 
maiores informações sobre os procedimentos a serem adotados para cada situação 
de moradores. 

3.24 O desenvolvimento dos planos operativos de reassentamento (conforme anexo F) 
para ambos os eventos de reassentamento no Mosaico de Juréia-Itatins, incluirão 
os mecanismos de acompanhamento social necessários para que se assegure que 
as populações envolvidas possam recuperar e aprimorar seus meios de 
subsistência, visando a capacitação das mesmas para um desenvolvimento 
comunitário sustentável. 

3.25 O Programa ajudará a normatizar a regularização fundiária da terra para o restante 
da área em um processo que é condicionado à aprovação da legislação do 
Mosaico e que pressupõe o acordo e a participação das famílias envolvidas. Para 
tanto estão previstas a execução de projetos piloto de regularização fundiária e de 
reassentamento (no núcleo de Itinguçu). Assim como no PESM, os projetos piloto 
terão o desenvolvimento de metodologia e procedimentos adequados para futuras 
aplicações, tanto na região quanto em outras UCs do Estado. Caso a legislação de 
criação do Mosaico não seja aprovada, o Programa executará apenas as ações 
pertinentes à conservação da área (conforme descrito no POD). 

3.26 Tal como para o PESM,  ocupação antrópica em núcleos no interior da Estação 
Ecológica constitui-se em um dos principais fatores de pressão para a efetiva 
proteção ambiental da área devido a uma série de fatores: (i) a destinação dos 
resíduos sólidos dos núcleos é muito precária (mais da metade dos moradores 
queimam os resíduos, enquanto outros o depositam sobre solos, valas ou até 
diretamente nos rios); (ii) a água também torna-se um recurso sensível quando 
demandada em mais quantidade, pois a Bacia do Rio Ribeira têm problemas 
relacionados a carga poluidora de origem urbana, industrial e rural que 
compromete a qualidade de suas águas, exacerbada quando habitantes da UC 
contribuem com poluentes como agrotóxicos utilizados no cultivo da banana e 
carga poluidora de suas residências; (iii) o esgoto doméstico, assim como os 
resíduos sólidos, não recebe tratamento adequado (aproximadamente 55% das 
residências utiliza a fossa negra, 25% possui fossa séptica e o restante -20%- 
lança seus efluentes diretamente nos rios); e (iv) a proximidade com a floresta 
permite fácil acesso à extração de recursos florestais e à caça da fauna silvestre. 

3.27 Estes núcleos de ocupação sobrevivem em boa parte pela monocultura da banana, 
cultivada com intenso uso de agrotóxicos (que causa contaminação e mudança na 
cobertura do solo através de sua exposição excessiva, potencialmente atingindo os 
rios, provocando a contaminação da água, das populações de peixes e, 
eventualmente, atingindo também as comunidades que se abastecem de suas 
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águas), principalmente nas localidades de Barra Funda, Jacu-Guaçu, Colinas 
Verdes e Despraiado. A extensa área da monocultura invadiu as matas, causando 
extensos e intensos desmatamentos, ocupando topos de morro, margens e até 
interior dos cursos fluviais. Como conseqüência as bacias hidrográficas do 
Bananal e do Espraiado passam por intensos processos de erosão e assoreamento, 
com redução significativa da vazão dos rios. Ainda pior é a relação seqüencial que 
ocorre quando a expansão dos bananais abrem acessos à rede vicinal e impulsiona 
as invasões de terras e as atividades ilegais ligadas à extração do palmito e a caça 
clandestina. Esse cenário reflete a realidade social e econômica local, pois a 
maioria dos bananicultores vivem em condições muito precárias. O item V do 
presente documento traz os planos para assegurar a viabilidade econômica de tais 
grupos. 

3.28 Outro fator de pressão ambiental e social advém da vertente de crescimento que 
ocorre nos municípios litorâneos no entorno do Mosaico, via turismo de segunda 
residência (veraneio) e turismo em massa. O descontrole sobre estas atividades 
por parte dos municípios, somado à ausência de planejamento para a EE, 
possibilitou acelerada urbanização e pressão sobre a região por força da 
especulação imobiliária. O aumento de visitações sem a infraestrutura de 
contrapartida nem a consideração pela vocação natural e a capacidade de suporte 
das áreas causam forte pressão sobre locais que são abertos à visitação pública. 
Exemplos abundam, tais como o Perequê, Guaraú, cachoeira Paraíso e do Itu, 
Serra do Guaraú, vila Barra do Una e as praias do Parque Itinguçu. Em Peruíbe, 
inserida na Baixada Santista, observa-se um forte crescimento populacional 
urbano que, embora fora dos limites da EE, pressiona-a através da acessibilidade 
viária e pela falta de controle destes acessos.  

3.29 Em decorrência do aumento do turismo, das habitações de veraneio e dos 
desenvolvimentos históricos da região, bem como da repressão ao uso dos 
recursos naturais, existe uma tendência por parte das comunidades caiçaras ao 
abandono de suas atividades tradicionais em prol de outras atividades como a de 
caseiros, donos de pequenos comércios, barqueiros e prestadores de pequenos 
serviços. Estas mudanças demandam mais infraestrutura e um novo ordenamento 
se faz necessário - com projetos de urbanização ou de reassentamento. 

3.30 Em todo o Mosaico, em intensidade, dimensão e freqüências diferentes, ocorrem 
atividades que resultam em impactos negativos. São vários os registros de pesca 
predatória, extração de ostras e caranguejos para atender o comércio regional. A 
captura de animais silvestres (principalmente aves) ocorre com bastante 
freqüência, seja para servir como alimento ou para ser vendido no mercado ilegal. 
A vegetação natural está paulatinamente sendo substituída pela agricultura e em 
várias áreas ocorrem a extração de alguns tipos de madeiras, de palmito, cipós, 
taquara, caixeta, entre outros. Os cultivos mais freqüentes são banana, mandioca, 
frutas, batata-doce, feijão e milho. Além da agricultura, as populações tendem a 
manter animais domésticos que conduzem doenças para a fauna local, além de 
possibilitar cruzamentos genéticos indevidos e caçarem pequenos mamíferos e 
aves. Tais estratégias de sobrevivência serão objeto de projetos de 
desenvolvimento sustentável, tal como descrito no item V. 
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C. MOSAICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MARINHAS 

3.31 Área de Influência Indireta: O estabelecimento das APAs  Marinhas e do 
Mosaico de UCs Marinhas data do Decreto Estadual No. 53.528 de outubro de 
2008, cujo ordenamento territorial objetiva construir uma convivência entre a 
conservação da natureza, recuperação ambiental e as atividades humanas. As 
APAs mantêm a liberdade de navegação e também o acesso à área portuária de 
Santos, assim como não interfere no domínio das ilhas, que são bens da União. Os 
programas de gestão de cada uma das três APAs (litoral Sul - 357 mil ha, Centro - 
449 mil ha e Norte - 316 mil ha) serão determinados pelo Plano de Manejo, 
sempre com o acompanhamento e a participação do respectivo Conselho Gestor, 
que atua desde sua elaboração até seu monitoramento e revisão periódica. O 
Conselhoxiv é o órgão de caráter consultivo, para atuar como instância de gestão 
integrada das áreas protegidas, contemplando representantes governamentais de 
diversos órgãos pertinentes e representantes da sociedade civil advindos de 
diversos setores tais como o pesqueiro produtivo, o náutico e turístico, 
organizações não-governamentais ambientalistas, Universidades do Estado de São 
Paulo e representantes das populações caiçaras que residem nas Unidades de 
Conservação do Estado. 

3.32 O Conselho é paritário, sendo metade de seus representantes indicados pelos 
órgãos dos governos estadual, federal e municipais; a outra metade é de membros 
da sociedade civil, que tem assim garantida a sua participação de forma 
organizada: 12 titulares e 12 suplentes, todos eleitos entre seus pares. Os 
Conselhos Gestores das APAs Marinhas foram instalados em 2009 e deverão ser 
renovados a cada dois anos. Compete ao Conselho a proposta de diretrizes e ações 
para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada 
unidade de conservação, tendo em vista, especialmente: (i) os usos nos limites 
entre unidades; (ii) o acesso às unidades; (iii) a fiscalização; (iv) o monitoramento 
e avaliação dos Planos de Manejo; (v) a pesquisa científica; e (vi) a alocação de 
recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de 
empreendimentos com significativo impacto ambiental. 

3.33 Fazem parte do Mosaico das UCs Marinhas: (i) APA Marinha do Litoral Norte; 
(ii) APA Marinha do Litoral Centro; (iii) APA Marinha do Litoral Sul; (iv) APA 
da Ilha Comprida; (v) APA de Alcatrazes; (vi) PE da Ilha Anchieta; (vii) PE da 
Ilhabela; (viii) PE da Laje de Santos; (ix) PE Xixová-Japuí; (x) PE Ilha do 
Cardoso; (xi) ARIE de São Sebastião; (xii) ARIE do Guará; (xiii) UCs costeiras 
do Mosaico de Juréia-Itatins; (xiv) UCs costeiras do Mosaico de Jacupiranga; (xv) 
UCs costeiras do Mosaico da Bocaina; (xvi) UCs costeiras do Mosaico do Litoral 
Sul de São Paulo e Litoral Norte do Paraná. 

3.34 A abrangência da criação do Mosaico de UCs Marinhas evidencia a importância 
das ilhas na conservação da Mata Atlântica e dos ambientes marinhos e costeiros, 
visto que elas abrigam espécies de fauna e flora endêmicas e/ou migratórias, 
representando importante refúgio e habitat para aves e peixes. 

3.35 Cabe destacar que a área das UCs Marinhas situa-se relativamente próxima à 
costa, estando assim fora das áreas de futura exploração de petróleo "pré-sal". 
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Embora a localização não perfaça um risco direto, indiretamente a exploração das 
novas descobertas de petróleo trará riscos de desenvolvimentos antrópicos de 
grande escala ao longo da costa. 

3.36 Área de Influência Direta: Os ambientes costeiros e insulares do mosaico 
marinho, embora ainda não diagnosticados através de levantamentos sistemáticos, 
sofrem: pela pesca excessiva; poluição; presença de lixo; espécies vegetais 
exóticas; tráfego não controlado de embarcações; conflitos de uso entre os setores 
industrial, portuário, náutico, pesqueiro e turístico; e pela ocupação e destruição 
dos manguezais. A visitação descontrolada e sem monitoramento favorece a 
existência de ações desencadeadoras de impactos, constituindo-se assim, um 
importante vetor de pressão e de ameaça para as UCs. Os principais impactos, no 
entanto, são causados pela contaminação das águas por efluentes industriais, 
domésticos e portuários, bem como pelo descontrole da pesca e a conseqüente 
baixa de estoque das espécies comerciais.  

3.37 A pesca excessiva é uma das maiores preocupações para o Mosaico visto que ao 
longo de todo o litoral do estado de São Paulo sua produção vem demonstrando 
tendência de queda. O fato pode se remeter a pesca excessiva ou também a outros 
desequilíbrios da cadeia, como, por exemplo, a perda de habitat de uma espécie 
no início da cadeia alimentar das outras mais fisgadas, ou ainda influências de 
salinidade e carreamento de nutrientes de rios e córregos nas áreas de estuário. Os 
possíveis danos aos ecossistemas marinhos e a queda na produção pesqueira 
acarreta severos danos socioeconômicos visto que toda uma cadeia produtiva 
depende dela, tendo em sua base os pescadores geralmente já advindos de 
populações tradicionais com baixos níveis de renda. 

IV. IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

A. IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS 

4.1 O esquema abaixo identifica e quantifica, na medida do possível, os impactos e 
riscos ambientais, classificados a partir da natureza de sua abrangência (direta e 
indireta) e efeito (positivo e negativo). 

4.2 Abrangência Direta 
i. Impactos Positivos 

• Reflorestamento e recuperação ambiental de 80 ha degradados 
atualmente ocupados pelos bairros irregulares do PESM; 

• Retirada do lixo e outros materiais indevidos de dentro do PESM 
que, concomitante à cessassão da contaminação dos rios e córregos 
pela retirada da população das áreas irregulares e implantação de 
saneamento para as áreas consolidadas, despoluirá os mananciais 
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que abastecem 70% da Baixada Santista, ou 2,2 milhões de 
pessoas; 

• Recuperação da estabilidade do solo e proteção das encostas do 
trecho mais estreito do PESM (Núcleo Itutinga-Pilões); 

• Criação de 9 centros de visitantes com sinalização de acessos, 
trilhas e rotas de acordo com as áreas prioritárias delineadas pelos 
planos de manejo doas UCs; 

• Construção de 16 bases de proteção e 5 guaritas, além de reformas 
de infraestrutura e instalação de sanitários para as diversas UCs;  

• Criação do Jardim Botânico de Cubatão (JBC) de 348 ha e 14 km 
de perímetro, incluindo a recuperação de 100 ha degradados. O 
JBC será um importante centro de pesquisa e conscientização 
ecológica, marcando a mudança de paradigma na postura 
ambiental da região; 

• Estabelecimento de 8 coleções de espécies vegetais em 6 km de 
trilhas para visitação no JBC; 

• Implantação de viveiro no JBC para auxiliar o reflorestamento do 
PESM e outras áreas de Mata Atlântica com espécies nativas; 

• Adequação dos limites do PESM em áreas críticas de conflito 
socioambiental e estudos para inclusão de áreas de interesse da 
biodiversidade, com potencial estimado de inclusão de 10 a 20 mil 
hectares de acordo com o delineado em seu plano de manejo; 

• Eliminação de espécies exóticas em área de 200 ha no PESM de 
acordo com o delineado em seu plano de manejo; 

• Enriquecimento de biodiversidade em área de 500 ha no PESM de 
acordo com o delineado em seu plano de manejo; 

• Implantação de projetos de sustentabilidade em área de 200 ha no 
Mosaico de Juréia-Itatins de acordo com o delineado em seu plano 
de manejo e na Lei de criação do Mosaico que será reapresentada; 

• Implantação de sistema de monitoramento remoto da PMA 
integrado ao da SMA para criação de banco de dados e 
estabelecimento de linhas de base para futuras ações de 
monitoramento e fiscalização. 

ii. Impactos e Riscos Negativos 

• Risco de movimentação de terra quando da desconstrução dos 
assentamentos irregulares nas áreas de fragilidade geológica; 

• Risco de movimentação de terra quando das obras de consolidação 
dos bairros "cota"; 

• Impactos ambientais oriundos das obras civis, sendo 4 categorias 
de obras distintas: 
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a. Construção dos novos bairros em Cubatão para receber a 
população reassentada; 

b. Obras e serviços de desconstrução e urbanização dos bairros 
"cota"; 

c. Construção das estruturas do Jardim Botânico de Cubatão; 
d. Construção e reforma de estruturas para gestão, visitação e uso 

público das UCs. 
4.3 Abrangência Indireta 

i. Impactos Positivos 
• Restauração e recuperação gradual dos serviços ambientais 

gerados pelo núcleo Itutinga-Pilões do PESM e suas diversas 
funções ecológicas; 

• Significativa melhora na capacidade de gestão e controle das 26 
UCs abrangidas; 

• Criação de 12 novas áreas para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e interação com o público; 

• Precedentes para a aplicação da metodologia de reassentamento 
para demais situações irregulares; 

• As comunidades tradicionais do PESM, Juréia-Itatins e das UCs 
Marinhas contarão com os devidos incentivos para desenvolverem 
atividades que não prejudiquem o meio ambiente e que respeitem 
os limites das UCs; 

• Pioneirismo na implantação das reservas de desenvolvimento 
sustentável (RDS) na Mata Atlântica; 

• Populações em zonas limítrofes serão melhor orientadas em como 
comportar-se dentro das UCs; 

• Incentivo à criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural 
(RPPN) para incrementar as áreas sob conservação uma vez que os 
ocupantes serão beneficiados com a elaboração de planos de 
urbanização; 

• Recuperação e conservação da paisagem; 
• Efeito multiplicador de interesse e apoio público a favor da 

conservação; 
• Forte exemplo e incentivo a outras UCs para que tomem ação e 

revertam seus passivos ambientais; 
• JBC será um importante centro de pesquisa e conscientização 

ecológica, marcando a mudança de paradigma na postura 
ambiental de Cubatão, já conhecida como "Chernobyl Brasileira"; 
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• Consolidação da importância da preservação ambiental para todo o 
conjunto de UCs; 

• Melhoria na visibilidade de longo prazo das UCs e seus sistemas 
ecológicos; 

• Possibilidade de inversão do atual quadro de esgotamento dos 
recursos pesqueiros no litoral de São Paulo; 

• Parques de Ilhabela e Ilha Anchieta sofrerão menos pressão. 
ii. Riscos Negativos 

• Risco de novas invasões em áreas do PESM pela criação de 
incentivos involuntários mediante a providência de soluções 
habitacionais e compensações às populações reassentadas que 
habitavam ilegalmente o interior do PESM. 

B. IMPACTOS E RISCOS SOCIAIS 

4.4 O esquema abaixo identifica e quantifica, na medida do possível, os impactos e 
riscos sociais, classificados a partir da natureza de sua abrangência (direta e 
indireta) e efeito (positivo e negativo). 

4.5 Abrangência Direta 
i. Impactos Positivos 

• Condições de habitação e serviços básicos dignos para 6.750 delas 
por meio de reassentamento em bairros regulares que contarão com 
equipamentos urbanos básicos e transporte adequado em melhores 
localizações (nos novos bairros no Município de Cubatão -3.594 
UH-, o transporte público levará aproximadamente 20 minutos ao 
invés dos atuais 75), adoção diferentes tipologias de unidades, 
incluindo 82 unidades residenciais com salões comerciais de 20 
m2 integrados;  

• Condições de habitação e serviços básicos dignos para 2.410 
famílias por meio da consolidação das áreas desafetadas do PESM 
que contarão com infraestrutura digna de um bairro regular como 
vias de acesso adequadas, sinalização, calçadas, 
impermeabilização para segurança de estabilidade, galeria de 
serviços e iluminação pública. Serão realizadas inclusive melhorias 
nas próprias habitações para adequação dessas infraestruturas tais 
como rede de abastecimento de água, captação de esgoto, energia 
elétrica e coleta de resíduos sólidos, além do início da 
regularização fundiária; 

• As 4.668 famílias dos bairros "cota" que foram identificadas em 
situação de risco (geológicos, ambientais e técnicos) não mais 
estarão expostas a estes; 



Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica 
 

BR-L1241  Informe de Gestão Ambiental e Social -IGAS-  Pág. 33 de 80 

• As 3.594 famílias reassentadas no município de Cubatão serão 
beneficiárias de projetos de organização social e desenvolvimento 
socioeconômico; 

• Estabelecimento de duas RDS como parte do Mosaico de Juréia-
Itatins, regularizando o uso e ocupação da terra de 
aproximadamente 90 famílias pertencentes à comunidades 
tradicionais que poderão permanecer em suas ocupações e se 
beneficiarão dos projetos sociais e incentivos oferecidos pelo 
Programa; 

• Famílias das áreas desafetadas ou re-categorizadas nos setores 
norte e sul do PESM com melhores possibilidades de 
desenvolvimento; 

• Criação de, no mínimo, 55 postos de trabalho permanente, sendo 
30 para membros da comunidade no JBC; 

• Aumento das oportunidades de emprego e renda, tanto na fase de 
implantação do Programa (construção dos empreendimentos 
habitacionais, implantação do JBC, obras de infraestrutura nas UCs 
e recuperação florestal) quanto na operação do uso público e 
proteção de todas as UCs; 

• 12 organizações de pescadores estarão capacitadas para praticar 
responsavelmente a atividade; 

• 40 policiais militares estarão devidamente treinados e 105 militares 
devidamente capacitados em temas de proteção ambiental. 

ii. Impactos e Riscos Negativos 

• Risco de que a mudança desoriente e dificulte a readaptação no 
novo local para a população reassentada; 

• Risco de perda de oportunidades de trabalho devido à realocação 
para aqueles que trabalham em serviços dentro das próprias 
comunidades irregulares; 

• Risco de mudanças negativas na organização comunitária e nas 
redes de apoio e solidariedade para a população reassentada; 

• Risco de não aceitação das comunidades reassentadas entre as 
comunidades receptoras; 

• Impacto da perda dos investimentos para aqueles que haviam feito 
melhorias em suas residências; 

• Impacto do aumento das despesas com a moradia, uma vez que nas 
áreas regulares os reassentados serão trazidos à formalidade; 

• Impacto das alterações nas estratégias de sobrevivência das 
populações tradicionais que habitam o Mosaico de Juréia-Itatins;  
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• Impacto das alterações nas estratégias de sobrevivência das 
populações não tradicionais que habitam o Mosaico de Juréia-
Itatins e vivem de atividades ilegais, especialmente a agricultura, 
caça e extração de palmito; 

• Outros riscos tais como o de conflito entre reassentados, entre 
reassentados e população anfitriã, entre usuários de recursos 
tradicionais e não. 

4.6 Abrangência Indireta 

i. Impactos Positivos 
• Perspectiva mais concreta de solução dos problemas ambientais e 

sociais para a população que habita o entorno do PESM;  
• Significativa melhora nas condições sociais do Município de 

Cubatão como um todo, onde mais de 50% da população vive em 
núcleos habitacionais irregulares, dos quais 21% são beneficiários 
diretos do Programaxv; 

• A médio e longo prazo as mudanças nas estratégias de 
sobrevivência das populações tradicionais para práticas 
sustentáveis garantirá a manutenção de suas culturas, bem como 
poderá acarretar em melhoria de renda; 

• Conscientização e informação de 8 municípios do litoral sobre os 
objetivos das APAs marinhas; 

• Mudança na trajetória profissional dos jovens das áreas atingidas 
visto que hoje as oportunidades são restringidas pela dificuldade 
locacional. As áreas de reassentamento contemplam infraestrutura 
que facilita o acesso a escolas técnicas e outros centros de 
capacitação, além da maior proximidade ao mercado de trabalho; 

• Inserção no mercado de trabalho em caráter mais permanente uma 
vez que as áreas de reassentamento estão mais próximas ao 
mercado de trabalho e a centros de capacitação e reciclagem 
profissional. Projetos de capacitação e reciclagem profissional são 
desenvolvidos no Município por meio de parceria entre a 
Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Fábrica 
da Cidade, órgão da Prefeitura Municipal de Cubatão, além dos 
centros de capacitação vinculados à indústria local (SENAI e 
SESI); 

• Ampliação da oferta de serviços para a população reassentada e 
também para a consolidada, pois ambas contarão com acessos 
viários e de estrutura básica propícios; 

• Fortalecimento da conscientização da população da região 
metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista quanto ao alto 
valor da Mata Atlântica. 
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ii. Riscos Negativos 
• Risco do precedente de urbanizar uma área que outrora era ilegal 

vir a incentivar invasões em outras UCs com a esperança de um dia 
serem desafetadas e urbanizadas. 

V. GESTÃO DOS IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS E 
SOCIAIS 

5.1 Os impactos e riscos negativos gerados pelo Programa contam com medidas de 
gestão que almejam a mitigação dos primeiros e minimização dos segundos, 
estando todos descritos na seqüência e divididos entre seus efeitos ambientais e 
sociais, diretos e indiretos. 

A. MEDIDAS DE GESTÃO DE IMPACTOS E RISCOS AMBIENTAIS DIRETOS 

5.2 Risco de movimentação de terra quando da desconstrução dos assentamentos 
irregulares nas áreas de fragilidade geológica e risco de movimentação de 
terra quando das obras de consolidação dos bairros "cota": Tanto a 
desconstrução dos assentamentos irregulares quanto as obras de consolidação das 
áreas desafetadas dos núcleos do PESM serão realizadas em áreas com risco 
geológico, passíveis de sofrerem deslizamentos, movimentações e terra e outros. 
Para minimizar o risco de movimentação de terra foi desenvolvido um plano de 
ações preventivas contra as desestabilizações que servirá de norte para tais obras 
ao ser exigido das empresas contratadas para tal. Estão nele contemplados: 

i. Redução máxima da infiltração de água no terreno e drenagem através da 
implantação de denso sistema de drenagem superficial com um máximo de 
1/3 das áreas não edificadas dos lotes em condições naturais; 

ii. Impermeabilização de todo o espaço público dos bairros "cota" 
consolidados incluindo obras pertinentes tais como galeria de serviços e 
drenagem que serão canalizadas para os cursos d'água existentes para 
impedir o aumento do risco de escorregamento considerando as 
características geomorfológicas da área; 

iii. Eliminação das fossas de infiltração de água nas áreas desconstruídas e 
nos bairros consolidados, destinando a drenagem de águas já infiltradas 
através de drenos horizontais profundos. Dotação de rede de coleta e 
tratamento de esgoto; 

iv. Estabilização e contenção de terrenos através da impermeabilização de 
taludes, drenagem das estruturas de arrimo e das impermeabilizações de 
taludes e do reflorestamento ou plantio de espécies vegetais nativas em 
terrenos livres; 
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v. Monitoramento geotécnico através da instalação de piezômetros 
(dispositivo que responde à variação de pressão do subsolo ao seu redor) e 
inclinômetros (dispositivo que responde ao movimento lateral do solo) no 
intuito de monitorar a estabilidade do solo, de acordo com o prescrito pelo 
IPT. O monitoramento será realizado pela Defesa Civil do Município. 

5.3 Este plano servirá como um regulamento técnico específico por meio de um 
código de obras que estabelece as responsabilidades da administração pública e 
dos moradores, as diretrizes para: o uso e ocupação do solo; para serviços e obras 
em novas e antigas edificações; sistema de infiltrações e drenagem; 
obrigatoriedades; fiscalização; multas e penalizações. 

5.4 Além deste plano de ações preventivas, os editais de contratação das obras de 
desconstrução e consolidação dos bairros "cota" (200 e 95/100/Pinhal do 
Miranda) e desconstrução dos demais núcleos irregulares prevêem o emprego 
predominantemente de serviços manuais, complementados pela utilização de 
equipamentos adequados e leves para a execução das obras no intuito de reduzir 
ao máximo a pressão sobre o solo e sua conseqüente movimentação. 

5.5 Impactos ambientais oriundos das obras civis: Apresentam-se abaixo as 
diferentes estratégias de gestão e mitigação dos impactos ambientais oriundos das 
obras civis de acordo com as diferentes tipologias de obras. 
i. Construção dos novos bairros em Cubatão para receber a população 

reassentada. São estas obras as de maior impacto previsto pelo Programa 
dada sua área e o volume de obra. O Residencial Rubens Lara (Bolsão Q) 
contempla 1.840 UHs em gleba de 197.435 m²; o Bolsão 9 compreende 
1.154 UHs em gleba de 414.985 m²; enquanto o Bolsão 7 adiciona mais 
600 UHs em gleba de 122.552 m². Por estarem tais empreendimentos 
localizados em áreas urbanas do município de Cubatão, estes foram 
sujeitos ao processo corriqueiro de licenciamento -não limitado ao 
ambiental- tal como em um processo normal de incorporação imobiliária. 
Os bairros Residencial Rubens Lara e Bolsão 9 já encontram-se 
devidamente licenciados por todos os órgãos pertinentes e presentes no 
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais de São Paulo 
(GRAPROHAB, instituído pelo Decreto Estadual No. 52.053 de 13 de 
agosto de 2007). Tal grupo é constituído pelos seguintes órgãos estaduais, 
que em conjunto analisam e licenciam empreendimentos desse porte com 
parcelamentos do solo para fins residenciais, conjuntos e condomínios 
habitacionais, públicos ou privados: 

• Secretaria do Estado de Habitação (SH); 
• Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SMA); 

• Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE); 
• Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB);  

• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP); 
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• Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA). 
Cabe enfatizar que a CETESB, componente do Grupo de Análise, 
constitui-se no órgão responsável pelo licenciamento ambiental no Estado 
de São Paulo, agindo como sua agência ambiental e englobando os antigos 
três departamentos pelos quais, mais a própria CETESB, o processo de 
licenciamento tramitaria (Departamento Estadual de Proteção dos 
Recursos Naturais - DEPRN, o Departamento de Uso do Solo 
Metropolitano - DUSM, o Departamento de Avaliação de Impacto 
Ambiental - DAIA). Dentro do GRAPROHAB a CETESB goza da 
prerrogativa de poder solicitar, quando julgar necessário, estudos 
ambientais complementários, bem como de poder fiscalizar, a qualquer 
momento, o cumprimento das condicionantes e da aderência do projeto à 
sua execução. 
A expedição dos certificados do Grupo contém as ressalvas e exigências 
pertinentes a cada um dos órgãos, sendo que no caso do Residencial 
Rubens Lara e Bolsão 9 o licenciamento foi condicionado à recuperação 
de áreas verdes, ao recuo adequado dos cursos d'água e das áreas de APP, 
à implantação de rede coletora e de tratamento de esgoto e ao adequado 
mecanismo de disposição de resíduos sólidos. Todas essas condicionantes, 
que constam do projeto aprovado, são passíveis de fiscalização. O 
certificado GRAPROHAB do Residencial Rubens Lara (Bolsão Q) foi 
expedido em 26/08/2008 sob No. 279/2008, sendo o do Bolsão 9 expedido 
em 21/07/2009 sob No. 215/2009. Quanto ao Bolsão 7, o processo de 
aprovação está em andamento. 

Os projetos aprovados e licenciados, juntamente com suas condicionantes, 
serão executados pelas empresas vencedoras dos certames licitatórios de 
contratação das obras (como já ocorre com o Residencial Rubens Lara). A 
responsabilidade pelas ações preventivas e mitigadoras dos impactos 
ambientais, portanto, se fazem previstas nos Editais e Contratos de obra da 
CDHU junto à estas. Por meio do respaldo das regras de licitação 
Nacional (Lei Federal No. 8.666, de 21 de junho de 1993), os editais de 
concorrência e seus contratos adquirem peso legal no dito das regras de 
contratação e todas as respectivas relações, obrigações e deveres para a 
execução das obras, inclusive assumindo responsabilidades civis e 
criminais pelo não cumprimento das suas obrigações. 
O devido cumprimento do contrato que abrange a execução do projeto 
aprovado pelo GRAPROHAB com todos os seus condicionantes, somado 
à cláusula de obtenção de "alvarás, licenças inclusive ambientais e 
outorgas expedidos pelos órgãos competentes e necessários para a 
instalação e execução das obras" é fator condicionante ao andamento das 
obras e a remuneração às empresas contratadas; 

ii. Obras e serviços de desconstrução e urbanização dos bairros "cota". Tais 
obras e serviços de desconstrução e consolidação urbana, diferentemente 
dos novos bairros em Cubatão, localizam-se em áreas de propriedade do 
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Estado: ou dentro do PESM (no caso das desconstruções das ocupações 
irregulares); ou na sua zona de amortecimento (no caso dos bairros "cota" 
200 e 95/100/Pinhal do Miranda, desafetados do PESM em 1994). O 
processo de licenciamento de tais obras e serviços, portanto, está sob 
controle direto da própria administração das Unidades de Conservação que 
se submetem, por sua vez, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Como 
não haverá impacto negativo como supressão de vegetação ou alteração 
das condições primárias da área por estas já estarem degradadas pela 
ocupação irregular de caráter urbano (ao contrário, as áreas serão ou 
regeneradas ou consolidadas), a Secretaria do Meio Ambiente emitiu em 
18/06/2008 o ofício SMA/ADJ No. 193/2008 (anexo 15 do EAS) 
dispensando a execução de estudos de impacto ambiental para estas obras 
e serviços. Como algumas das áreas a serem recuperadas estão sob risco 
geológico, elaborou-se o plano de ações preventivas contra 
desestabilizações, cujos detalhes estão resumidos no parágrafo 5.2. Os 
serviços de desconstrução das edificações serão realizados seguindo as 
diretrizes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e por ela 
devidamente acompanhados. Nos contratos estão contemplados os 
parâmetros e critérios necessários para a devida desconstrução dos bairros 
e conseqüente disposição dos resíduos; 

iii. Construção das estruturas do Jardim Botânico de Cubatão. Assim como 
para a desconstrução e consolidação dos bairros "cota", as obras de 
implantação do Jardim Botânico de Cubatão se darão integralmente  
dentro do PESM, portanto sob alçada da FF. Uma vez que não se prevêem 
supressões de vegetação e alterações de condições ambientais pelo estado 
avançado de degradação da área (ocupação irregular de caráter urbano do 
bairro da Água Fria), a SMA dispensou estudos de impacto ambiental 
utilizando-se do mesmo ofício mencionado anteriormente (SMA/ADJ No. 
193/2008). Haverá, entretanto, impactos ambientais tais como abertura de 
vias de acesso, disposição de entulhos, manejo de substâncias tóxicas etc., 
pertinentes às obras civis. A mitigação de tais impactos, de ordem 
corriqueira e fácil manejo, será formalizada por meio de um Plano de 
Controle Ambiental (PCA) a ser exigido para todas as obras no interior 
das Unidades de Conservação. Tal exigência se dará por meio dos 
Contratos de obra como item condicionante aos pagamentos, respaldados 
devidamente pela Lei das licitações (8.666/93) tal como descrito no item 
(i) acima; 

iv. Construção e reforma de estruturas para gestão, visitação e uso público das 
UCs. As obras de melhoria de gestão das UCs ocorrerão, 
conseqüentemente, integralmente dentro das UCs. Por este motivo, as 
obras estão sob a alçada da FF. Tais obras são pequenas em tamanho, 
embora expressivas em quantidade, e abrangem: bases de proteção (16); 
centros de visitação (9); guaritas (5); obras de infraestrutura básica 
(saneamento, rede de energia e comunicação - 7); trapiches de atracação 
(2); quiosques de venda (2); sanitários de uso público (3); reformas 
diversas (12). Tal como para as obras do Jardim Botânico de Cubatão, 
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impactos ambientais referentes às mesmas são vislumbrados e, portanto, 
devem ser mitigados. Para mitigá-los, os contratos dos empreiteiros 
exigirão, sob condição prévia para pagamento, a execução do Plano de 
Controle Ambiental (PCA) para, por exemplo, recompor a abertura de vias 
de acesso, controlar a destinação dos resíduos sólidos, manejar de forma 
correta resíduos perigosos etc.  

B. MEDIDAS DE GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS INDIRETOS 

5.6 Risco de novas invasões em áreas do PESM pela criação de incentivos 
involuntários mediante a providência de soluções habitacionais e 
compensações às populações reassentadas que habitavam ilegalmente o 
interior do PESM: O único risco ambiental indireto é o de novas invasões 
ocorrerem após a retirada dos núcleos irregulares. Este risco é exacerbado pelo 
fato de Cubatão ser um município que sofre com problemas habitacionais ao ter 
muitos núcleos subnormais e poucas áreas passíveis de serem desenvolvidas. A 
concepção do Programa, portanto, procura fechar quase todas as arestas para que 
a possibilidade de re-invasão seja a menor possível, embora seja impossível 
eliminá-la por completo. A retirada das ocupações irregulares de dentro do PESM 
e subseqüente urbanização das zonas desafetadas resultará em um grande avanço 
quanto à capacidade de manejo da UC, pois sem a interferência das ocupações 
irregulares e com vias de acesso propícias, os limites originais das áreas 
desafetadas poderão ser restituídos, sendo que diversos fatores se somam na 
garantia da manutenção de tais mudanças: 

i. A urbanização dos bairros desafetados contempla a construção de vias 
perimetrais que contornam as áreas, resultando em uma barreira 
claramente identificável e conseqüentemente de fácil monitoramento; 

ii. Por tais vias circulará um efetivo maior e mais bem preparado da PMA 
que realizará os trabalhos de controle e fiscalização das áreas de 
conservação e proteção ambiental; 

iii. As áreas hoje ocupadas não serão simplesmente desocupadas, mas sim 
desconstruídas e recuperadas ambientalmente; 

iv. A instalação e/ou melhorias das bases e implementação das trilhas 
permitirá maior controle das UCs; 

v. Controle mais efetivo de acesso ao interior do Parque, conforme rege o 
Plano de Manejo do mesmo, apenas concedendo acesso à obras ou 
equipamentos de infraestrutura para pessoal autorizado, como para 
manutenção nas linhas de transmissão ou antenas de comunicação; 

vi. Os bairros consolidados contarão com um menor número de ocupantes 
que terão suas situações de posse regularizadas, tendo assim incentivos de 
denunciar novas invasões para preservar seu próprio patrimônio; 

vii. O estabelecimento do Jardim Botânico de Cubatão ocupará não apenas a 
totalidade do atual bairro da Água Fria mas também diversas outras áreas 
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fronteiriças com ocupações antrópicas, garantido assim limites bem 
definidos e com controle freqüente; (ver perímetro do JBC no anexo E) 

viii. O processo de congelamento das ocupações irregulares no entorno do 
PESM está em curso em Ubatuba e São Sebastião por iniciativa dos 
próprios Municípios. 

5.7 Espera-se ter, pelo conjunto dos: programas de comunicação social; projetos de 
desenvolvimento sustentável; projetos de sustentabilidade socioeconômica; 
participação das comunidades nos Conselhos Consultivos dos Parques; e acesso à 
educação formal por parte das crianças e jovens, uma melhor consciência sobre a 
necessidade de se preservarem as funções ecológicas e ambientais dos parques 
entre as comunidades. Mais efetivo e duradouro que as medidas de vigilância e 
controle que o Programa proverá, será o efeito da pressão social que essa 
somatória de fatores gerará por conseqüência dos investimentos. Os trabalhadores 
das UCs procurarão fazer com que as comunidades sejam associadas à 
conservação, colocando-se como fundamentais para sua proteção e manutenção, 
dispostos a impedir futuros danos por derivarem das UCs seu sustento e sentido 
de comunidade. 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONAIS 

5.8 Gestão da reabilitação ambiental das áreas degradadas: O planejamento da 
reabilitação ambiental das áreas degradadas do Programa, principalmente aquelas 
relativas às áreas desocupadas no PESM pelos núcleos irregulares, traz uma 
completa análise da situação de cada uma das áreas e das medidas a serem 
tomadas para se auferir a maior eficácia em sua recuperação. Portanto contempla-
se a descompactação do solo, a readequação e prevenção de processos erosivos 
em virtude da declividade e descobertura vegetal, a retirada de fatores de 
degradação como a lixo e entulhos, prezando pela recuperação florestal das 
espécies nativas. 

5.9 O plano de reabilitação ambiental segue as informações disponibilizadas pela 
própria SMA e que norteiam a recuperação florestal com plantios heterogêneos, 
sendo que sua implantação se inicia com a desocupação das áreas e a 
desconstrução das edificações. As informações que nortearão o plano são: 
i. Resolução SMA No. 48 de 21/09/2004, que lista as espécies da flora do 

Estado de São Paulo ameaçadas de extinção, seguindo recomendação do 
Instituto de Botânica de São Paulo e também conforme critérios da UICN 
(União Mundial pela Natureza), da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e da Agenda 21; 

ii. Resolução SMA No. 08 de 31/01/2008, que fixa a orientação para o 
reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências 
correlatas; 

iii. Lista oficial das espécies arbóreas com suas principais características 
ecológicas, grau de ameaça quanto à extinção e as regiões de ocorrências; 
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iv. "Chave de Tomada de Decisões", do Instituto de Botânica, que aborda as 
diferentes situações a serem restauradas (conforme previsto na Resolução 
SMA 08/08, artigo 5), que disponibiliza informações periódicas 
atualizadas com as orientações gerais para recuperação florestal em 
diferentes situações.  

5.10 A metodologia utiliza-se de ortofotos e sistemas de informações geográficas para 
classificar as áreas de acordo com seus estados de degradação (áreas degradadas 
ou perturbadas). As primeiras necessitam de intervenções humanas para viabilizar 
a restituição de sua integridade estrutural, sendo que as segundas por manterem 
sua resiliência, são passíveis de revegetação e recuperação por meio natural. As 
características físicas, químicas e microbiológicas serão contempladas para que se 
faça a devida preparação e melhoramento das condições agronômicas dos solos. 
Para os casos de maior compactação também serão feitas intervenções como 
aração, gradagem e subsolagem. As áreas de floresta que foram quantificadas no 
interior dos bairros podem servir como fonte à indução e condução da 
regeneração com propágulos autóctones. Juntamente com a etapa de preparo das 
áreas para o reflorestamento, serão tomadas medidas preventivas como a 
eliminação seletiva ou o desbaste de espécies arbóreas ou arbustivas 
competidoras. Também estão previstos terraçamentos e interceptação de 
escoadouros em áreas cuja declividade seja alta e que possua solo instável. O 
plano segue com a listagem das espécies arbóreas nativas a serem utilizadas para 
o reflorestamento, considerando espécies pioneiras e demais características como 
potencial de atração da fauna dispersora, espaçamento e organização de grupos 
ecológicos. A instalação de viveiro de mudas florestais arbóreas nativas no Jardim 
Botânico de Cubatão terá como principal finalidade a produção de mudas nativas 
a serem utilizadas na restauração das áreas degradadas no PESM. 

D. MEDIDAS DE GESTÃO DE IMPACTOS E RISCOS SOCIAIS DIRETOS 

5.11 Embora o Programa tenha um vasto arsenal de impactos sociais positivos, há 
também alguns negativos, principalmente os oriundos do reassentamento. Como 
forma de avaliar o impacto das mudanças socioeconômicas advindas deste, foram 
identificados e analisados diversos impactos, sendo que uma quinta parte foi 
classificada como de natureza adversa ou negativa, conforme identificados na 
matriz de impactos e riscos (contida no relatório de "Análise de Impactos 
Socioeconômicos e Culturais", anexo 6 do EAS). Tais impactos dizem respeito à 
mudança de local de residência e conseqüente desorganização do cotidiano 
doméstico e na questão econômica, seja pelo aumento de gastos obrigatórios com 
as novas residências, seja na perda de algumas oportunidades de trabalho. Em 
todos os casos os riscos e impactos, embora negativos, são de ocorrência 
temporária e minimizáveis ou mitigáveis. Estes fatores negativos advindos do 
reassentamento serão manejados mediante a implantação do Plano de 
Reassentamento e Requalificação Urbana (PRRU) e se relacionam com as 
medidas de reabilitação e apoio social, parte do plano maior de gestão dos 
impactos sociais, cujos planos e projetos explanam-se a seguir. 
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5.12 Risco de que a mudança desoriente e dificulte a readaptação no novo local 
para a população reassentada: Como em todo Programa que envolve 
reassentamentos, as mudanças podem desorientar e dificultar a readaptação de 
indivíduos e famílias nos novos locais de moradia. A minimização deste risco é 
realizada por meio de intenso acompanhamento social em todas as etapas do 
processo de remoção e reassentamento. Tal acompanhamento poderá identificar 
as dificuldades de adaptação e prover o apoio social necessário ou mesmo o 
encaminhamento para a devida reabilitação social. O trabalho de organização não 
apenas se fará presente ao longo da mudança mas perdurará por no mínimo dois 
anos após a mesma. Durante esse período, a Prefeitura Municipal de Cubatão 
assumirá a responsabilidade pela coordenação e realização dos trabalhos de 
organização social (conforme rege o protocolo GD204009/07 de cooperação entre 
esta e o Governo do Estado, anexo ao PRRU). 

5.13 Risco de perda de oportunidades de trabalho devido à realocação para 
aqueles que trabalham em serviços dentro das próprias comunidades 
irregulares: Malgrado os núcleos de habitação irregulares tenham funções 
preponderantemente residenciais, 28,5% de seus moradores exercem atividades 
remuneradas -prestando pequenos serviços ou desenvolvendo alguma atividade 
comercial local- no âmbito do bairro ou núcleo. O reassentamento acaba por 
trazer um risco para os que realizam essas atividades que pode acarretar em 
perdas de oportunidade de trabalho e renda. Eis que o Programa contemplou três 
formas de mitigar esse impacto negativo que, no médio prazo, tem a oportunidade 
de gerar condições de renda e empregabilidade superiores aos atuais, bem como 
de minimizar o risco negativo de desorientação e dificuldade de readaptação 
(tratado imediatamente acima). 
i. A primeira destas formas de mitigação é o desenvolvimento de projetos 

voltados à melhoria da sustentabilidade socioeconômica da população 
realocada. Tais projetos foram identificados a partir de três pré-quesitos: 
(i) por serem atividades rentáveis e ambientalmente sustentáveis; (ii) por 
promoverem adequação do capital humano acumulado aos requerimentos 
solicitados pelo desempenho dessas atividades; e (iii) por considerarem os 
fatores culturais e institucionais presentes nas comunidades e no 
município de Cubatão que poderiam constituir-se em mecanismos de 
entrave ao desenvolvimento e consolidação das atividades econômicas. Os 
projetos de sustentabilidade socioeconômica oriundos de tais quesitos 
dividem-se em duas tipologias, sendo: (i) aqueles voltados à melhoria e 
apoio à formação da população; e (ii) aqueles diretamente voltados para a 
geração de empregos, conforme descreve-se a seguir: 

• Os projetos de formação visam o fomento, criação e manutenção 
de associações e cooperativas constituídas nas comunidades, 
compreendendo desde capacitação profissional, formação para as 
necessidades de organização associativa, orientação para a gestão e 
contabilidade até a comercialização da produção. Já estão em 
andamento projetos desse tipo com as produtoras e vendedoras de 
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doce de coco (as "cocadeiras") e com um grupo de cozinheiras, que 
provavelmente comporão uma associação; 

• O segundo tipo de projetos tem abordagem individual (trainee), 
realizados sob responsabilidade das indústrias aderentes, ou 
condizem à complementação da educação formal, realizados em 
estabelecimentos de ensino, por profissionais capacitados. 

ii. A segunda forma de mitigação advém da aproximação da população 
beneficiária do Programa ao mercado de trabalho, que permite inserção 
dos mesmos em projetos de capacitação e reciclagem profissional já 
existentes nos municípios receptores. Tal mitigação ocorrerá por meio de 
parcerias entre a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, 
Fábrica da Cidade (órgão da Prefeitura Municipal de Cubatão), além dos 
centros de capacitação vinculados à indústria local (SENAI e SESI). 

iii. Já a terceira forma de mitigação do impacto negativo da perda de 
oportunidades de renda é voltada para aqueles que desenvolvem atividades 
comerciais nos núcleos irregulares. As tipologias dos novos bairros 
contemplam 82 unidades com salões comerciais de 20 m2 com residência 
conjugada, justamente para permitir a instalação de pequenos comércios 
locais, refazendo na maior parte os pontos comerciais mais estruturados 
dos núcleos. Muito embora ao longo dos núcleos irregulares sejam 
encontrados 201 pontos comerciais (3% das habitações), a maioria desses 
estabelecimentos são precários e informais, não justificando espaços 
próprios com 20 m2. Como esses estabelecimentos informais contemplam 
pequenos salões de beleza, pontos de revenda de cosméticos, pequenos 
consertos manuais e outros, essas atividades podem ser replicadas quase 
integralmente dentro das próprias casas e apartamentos, sendo que muitos 
deles têm 3 quartos. 

5.14 Raros são os casos de comerciantes cuja perda pelo reassentamento não será 
mitigável, sendo o exemplo mais expressivo a causada para os comércios de 
material de construção nos núcleos irregulares. Para estes os projetos de 
sustentabilidade socioeconômica oferecerão alternativas para recolocações no 
mercado de trabalho formal. Para estes casos extremos, as insatisfações serão 
devidamente identificadas -conforme previsto no plano de execução do PRRU- e 
encaminhadas ao mecanismo de resolução de conflito, também parte do plano de 
reassentamento. O mecanismo é detalhado no PRRU (anexo A) e no parágrafo 
6.12 do presente documento. 

5.15 Risco de mudanças negativas na organização comunitária e nas redes de 
apoio e solidariedade para a população reassentada: Por se tratarem de bairros 
pobres, as redes de apoio e solidariedade organizadas de forma primordialmente 
informal nas comunidades envolvidas são muito fortes ao ponto da ruptura destas 
constituir um risco negativo a ser minimizado, muito embora não se saiba, devido 
à informalidade e abrangência de tais redes, a que ponto as mudanças serão 
negativas. A minimização deste risco é difícil dada à informalidade e o tempo 
necessário para a readequação dos laços quebrados. Não obstante, alguns fatores 
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contemplados pelo Programa amenizam a situação. O primeiro e mais importante 
deles é a melhoria generalizada na situação de vida (os novos bairros estão mais 
próximos dos centros de trabalho, emprego, educação, cultura e lazer) que reduz, 
ao menos parcialmente, a necessidade de tramas de apoio social. A maior 
proximidade com o centro do Município (aproximadamente 20 minutos ao invés 
dos atuais 75) indica que novas redes serão formadas com relativa rapidez. Outro 
contraponto é o fato de que as opções de atendimento habitacional não são 
condicionadas e vinculadas, permitindo assim maior flexibilidade para a escolha 
dos atendimentos de forma a refazer ou até a fortalecer as organizações 
comunitárias. Por exemplo, um grupo unido pode optar por unidades 
habitacionais vizinhas, enquanto que grupos opostos podem optar por 
atendimentos em bairros distintos. Por último, haverá o acompanhamento social 
também com vistas ao restabelecimento das redes sociais ou a estruturação de 
novas redes incluindo a população receptora como parte integrante dos trabalhos 
de acompanhamento social da pós-ocupação no âmbito do Programa. 

5.16 Risco de não aceitação das comunidades reassentadas entre as comunidades 
receptoras: Os impactos negativos sobre as comunidades receptoras se 
manifestam parcialmente no Jardim Casqueiro, que já é um bairro de renda média 
consolidado, devido à construção do Residencial Rubens Lara que terá 1.840 
unidades habitacionais destinadas à demanda habitacional de interesse social. A 
construção dos outros bairros, Bolsão 9 e Bolsão 7 não causarão impacto sobre as 
comunidades receptoras pois estes localizam-se em áreas de expansão urbana 
destinadas à habitação de interesse social, não interferindo com nenhuma 
comunidade pré-existente. Importante destacar que o reassentamento não implica 
na ruptura das atividades produtivas da população realocada visto que a mesma 
caracteriza-se como urbana e vinculada à Cubatão e outros municípios da Baixada 
Santista. Por esse modo, o reassentamento não gerará desempregos ou 
competições por empregos e serviços sobre o mercado de trabalho local. 

5.17 O impacto previsto pela comunidade receptora do bairro Jardim Casqueiro é a 
demanda por mais infraestrutura e serviços públicos, sobretudo de trânsito pelo 
acesso ao bairro, que se encontra já saturado e já é demando antes mesmo do 
Programa. Esses efeitos foram motivos de preocupação por parte de um pequeno 
segmento da comunidade receptora que, organizado em uma associação de bairro, 
inclusive realizou manifestações e divulgação pública de suas reivindicações. 
Como mitigação, os novos bairros prevêem diversas obras de infraestrutura, 
equipamentos sociais e segurança que serão conduzidas por instituições do 
Governo do Estado, conforme descrito abaixo. Os recursos para a execução de 
tais obras encontram-se devidamente gravados nos orçamentos das próprias 
Secretarias responsáveis em função do Programa, que é prioritário para o Governo 
do Estado de São Paulo, mas não vinculado orçamentariamente ao mesmo: 

i. Secretaria de Estado da Educação: Construção e reforma de 6 escolas, 
produzindo um total de 66 salas de aula para atender 6.930 alunos de 
ensino fundamental e médio (a partir de 6 anos de idade). As obras 
ocorrerão concomitante à construção dos novos bairros no intuito de 
estarem prontas e em funcionamento quanto do reassentamento da 
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população afetada. Todas as escolas contarão com sala de informática, sala 
de uso múltiplo, centro de leitura e quadra coberta, sendo: (a) reforma e 
adequação da escola estadual Mal. Humberto A. Castelo Branco no Jardim 
Casqueiro (produzindo 2 escolas com 10 salas de aula cada para 2.100 
alunos); (b) construção de escola com 12 salas para 1.600 alunos no 
Jardim Casqueiro; (c) construção de 2 escolas no Bolsão 9, uma com 15 
salas para 1.575 alunos e outra com 11 salas para 1.155 alunos; (d) 
construção de escola com 8 salas para 840 alunos no Bolsão 7. 

ii. Secretaria Estadual de Saúde: Construção de: (a) unidade básica de saúde; 
(b) reforma do Pronto Socorro; e (c) compra de equipamentos para tais 
unidades. Há complementarmente um programa do Governo Federal que 
prevê a construção de uma unidade de pronto atendimento; 

iii. Secretaria Estadual dos Transportes/DER: Realizará a duplicação do 
Viaduto 31 de Março, que faz a ligação entre o Jardim Casqueiro e o 
centro de Cubatão por sobre a via Anchieta;  

iv. Secretaria Estadual de Segurança Pública: Já esta implantada uma base 
comunitária móvel na área do Jardim Casqueiro, sendo que será 
complementado o efetivo da Companhia de Policiamento de Cubatão e 
será construída, em 2010, uma base comunitária fixa, na rua Vereador 
Gigino Aldo Trombino; 

v. Empresa Metropolitana de Transporte Urbano de São Paulo (EMTU): 
garantirá o atendimento da nova demanda com: (a) alteração de pontos 
iniciais/finais e itinerários das linhas; (b) acréscimo e readequação de frota 
de acordo com a demanda; (c) outras ações de planejamento operacional 
que se façam necessárias; 

vi. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP): 
Todos os três novos bairros contarão com 100% de coleta, tratamento e 
disposição de esgotos, além de pleno abastecimento de água potável 
realizado pela SABESP. 

5.18 No caso de serem identificados riscos similares em outras áreas de 
reassentamento, a minimização se fará por conta do mesmo mecanismo de 
organização social que prevê a reconstrução das antigas redes sociais e o 
estabelecimento de novas estruturas que incluam a população receptora através do 
trabalho de ação e comunicação social contemplados pelo Programa. No médio 
prazo, a minimização desse risco será dada mediante o próprio sucesso dos 
projetos de sustentabilidade socioeconômica, que irão resultar em uma população 
capacitada, auferindo rendimentos compatíveis com suas moradias novas e 
vivendo em condições dignas. 

5.19 Impacto da perda dos investimentos realizados na construção das moradias: 
Uma vez que os habitantes dos bairros irregulares ocupam áreas públicas e, 
portanto, estão em situação de ilegalidade, os investimentos que foram feitos em 
suas moradias não são passíveis de indenização pois não podem ser considerados 
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benfeitoriasxvi. Não obstante, tal impacto é mitigado e compensado por conta de 
dois importantes fatores: 

i. Existe uma clara distinção entre as edificações existentes nos núcleos 
irregulares: (a) aquelas dos moradores antigos e seus descendentes que 
ocupam as melhores áreas (com menos riscos) e que investiram em suas 
residências durante mais tempo, usufruindo do fato de residirem sem 
pagar taxas, serviços etc.; e (b) aquelas da maioria das famílias que serão 
reassentadas que ocupam áreas de risco, seja ele de natureza geológica, 
ambiental ou tecnológica. Para os primeiros, o sentimento de perda dos 
investimentos é mais significativa, embora o valor do investimento é 
diminuído pelo fato de ter sido realizado sem a devida regularização 
fundiária. Como o Estado não pode premiar ocupações ilegais, o Programa 
não prevê indenizações ou compensações financeiras. Os habitantes de 
áreas de risco e que constituem a maioria dos que serão reassentados 
habitam estão em condições bastante precárias de moradia. Para este 
segundo tipo de morador, o sentimento de perda dos investimentos não é 
tão significativa; 

ii. O segundo fator advém do subsídio a ser concedido na aquisição das 
novas moradias pelo Programa Habitacional do Estado. Pelas pesquisas 
extra-oficiais no mercado informal existente nos núcleos irregulares, casas 
precárias de madeira podem ser adquiridas por menos de R$ 5 mil, 
enquanto que as de alvenaria em boas condições são comercializadas por 
valores entre R$ 15 a R$ 30 mil, podendo em casos excepcionais chegar a 
R$ 35 mil. As unidades habitacionais a serem ofertadas pelo Programa 
terão valor total (sem subsídio) entre R$ 50 e R$ 90 mil de acordo com a 
tipologia da unidade e sua área construída. Como o valor do subsídio para 
a aquisição destas chega até a 50%, o valor de venda das novas UHs irá 
variar entre R$ 25 a R$ 45 mil, valores superiores a praticamente todos os 
imóveis existentes nas áreas de remoção, ainda com a vantagem adicional 
da regularidade do imóvel e do instrumento jurídico de posse ou 
propriedade.  

5.20 Impacto do aumento das despesas com a moradia, uma vez que nas áreas 
regulares os reassentados serão trazidos à formalidade: Esse impacto negativo 
ocorrerá uma vez que os reassentados estarão entrando na formalidade de 
habitações regulares e não mais subnormais. Torna-se fundamental para o 
desenvolvimento de um movimento social do porte do previsto pelo Programa, 
portanto, que a população tenha condições de arcar com os custos e 
compromissos de suas novas moradias. 

5.21 Vale destacar que, embora os estudos socioeconômicos tenham encontrado que 
13,6% dos domicílios obtenham renda mensal inferior a um salário mínimo, a 
experiência da CDHU demonstra que o contingente com esse rendimento é na 
verdade menor uma vez que há uma tendência de  ocultar rendimentos com a 
intenção de obter maiores subsídios. Um levantamento complementar ao 
cadastramento feito será realizado objetivando a melhor aferição dos níveis de 
renda e da conseqüente capacidade de pagamento da população beneficiária do 
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Programa como forma de aumentar o grau de precisão sobre o impacto negativo 
que o pagamento de serviços públicos acarretará.  

5.22 Os efeitos mitigadores contemplados envolvem: (i) os projetos de sustentabilidade 
socioeconômica, já descritos acima e que tem o propósito de melhorarem as 
condições de empregabilidade da população reassentada; (ii) as opções de 
atendimento habitacional por meio de diferentes localidades e tipologias (casas 
sobrepostas, sobrados e apartamentos com e sem elevadores), possibilitando a 
oferta de unidades que não pressupõem o pagamento de taxa condominial; e (iii) a 
aplicação adequada dos mecanismos para o atendimento habitacional, que traz 
soluções para todas as famílias afetadas pelo reassentamento: 

ii. O Programa não condiciona a ida de nenhuma família para um imóvel de 
determinado tipo em um determinado local, apenas estabelece critérios de 
prioridade com certo grau de liberdade. Assim, os dois mecanismos de 
flexibilidade (tipologia e local) permitem uma melhor adequação da 
situação financeira e histórico/familiar de cada uma das famílias ao 
imóvel, que poderá ser maior ou menor, com ou sem taxa condominial, em 
uma ou outra localidade. Cabe destacar que o maior número de unidades 
habitacionais ofertadas (3.594) corresponde aos três empreendimentos em 
Cubatão, mesmo município dos núcleos reassentados. As demais 
alternativas estão localizadas nos Municípios de São Vicente (540 UHs), 
Santos (90 UHs), Itanhaém (240 UHs), Peruíbe (40 UHs), Praia Grande 
(360 UHs) e Região Metropolitana de São Paulo (186 UHs); 

iii. O atendimento aos beneficiários do Programa se fará dentro das regras e 
diretrizes dos programas de habitação de interesse social do Estado de São 
Paulo, pelos quais a CDHU é responsável. Tais diretrizes contemplam 
uma série de mecanismos de adequação das soluções habitacionais às 
diversas situações de renda e condições familiares, sendo que o 
atendimento pode ser realizado com famílias cujos ganhos mensais 
alcancem o mínimo de um salário mínimo e um máximo de dez (é vetado 
por Lei o atendimento daqueles cujos ganhos mensais ultrapassem esse 
parâmetro).  
• Para aqueles com capacidade de assumir dívida de longo prazo (25 

anos) através da aquisição do imóvel pelo valor subsidiado, a 
Companhia realiza o atendimento habitacional por meio de 
instrumento jurídico de transferência imediata da propriedade ao 
beneficiário. Importante frisar que é de praxe a renegociação das 
condições de pagamento do financiamento quando eventualmente 
a família tenha problemas de desemprego ou diminuição de 
rendimentos; 

• Existe também a modalidade de atendimento mediante a 
transferência pela Companhia da posse do imóvel com opção 
futura de compra da unidade, o que permite à adequação do valor 
da retribuição mensal pelo uso à capacidade de pagamento da 
família. Não há compromisso de dívida enquanto não ocorre o 
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financiamento, sendo que a retribuição pelo uso do imóvel é 
deduzida do valor de financiamento quando da realização da opção 
de compra; 

• Para as pessoas mais idosas e que não tenham perspectiva de 
assumir financiamento imobiliário, o atendimento é realizado pelo 
direito de posse (tipo usufruto vitalício) atrelado a uma retribuição 
mensal adequada a capacidade de pagamento; 

• Para aquelas situações de comprovada vulnerabilidade 
socioeconômica, onde a família não tem capacidade de assumir 
nenhuma das condições acima, o Programa dará o devido 
atendimento por meio da assistência social, ação parceira entre o 
Estado (por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social) e a Prefeitura Municipal de Cubatão. Entre as soluções está 
a possibilidade de o beneficiário ocupar uma unidade habitacional 
com instrumento de permissão de uso tipo locação social com o 
devido acompanhamento social. Essa última modalidade será 
realizada, no âmbito do Programa, em conjunto com a Prefeitura 
Municipal de Cubatão, formalizado no termo de cooperação 
(GD204009/07) desta com a Secretária da Habitação do Estado; 

• É possível ainda, como forma de complementar o atendimento, 
serem concedidas cartas de crédito da CDHU. 

5.23 Visto que os critérios já estão definidos (pela própria política de habitação de 
interesse social do Estado de São Paulo e determinações da Procuradoria Geral do 
Estado), a aplicação dos mesmos se fará de forma voluntária mediante adesão ao 
programa habitacional ofertado. Todo o esforço está sendo enveredado no sentido 
de convencimento da população para a adesão voluntária ao Programa. Não 
obstante, não estão descartadas eventuais ações judiciais para remoção, tal como 
determina a sentença judicial já mencionada anteriormente. A adesão é uma das 
etapas do processo de comunicação social que está sendo desenvolvido (ver item 
VI abaixo) e que será iniciado tão logo o horizonte de entrega das novas opções 
de moradia esteja compatível com o trabalho de comunicação social como forma 
de controlar expectativas precoces quanto à mudança. 

5.24 Outro fator que incide fortemente no orçamento familiar são os gastos com os 
serviços essenciais, principalmente de água e eletricidade. A pesar de ter sido 
estudado no processo de formulação do plano de reassentamento, a relação entre 
ingressos e gasto será objeto de estudos complementares para estabelecer critérios 
de apoio e beneficio sociais às famílias mais vulneráveis de maneira a garantir o 
acesso a ditos serviços. O PRRU inclui para os reassentamentos de assistência 
social um mecanismo de avaliação e acompanhamento de famílias vulneráveis 
com vistas a adaptação e manutenção das novas residências.    

5.25 Impacto das alterações nas estratégias de sobrevivência das populações 
tradicionais que habitam o Mosaico de Juréia-Itatins: O reconhecimento das 
populações tradicionais através das RDS do Despraiado e da Barra do Una, no 
Mosaico de Juréia-Itatins, constitui-se em um importante avanço de âmbito legal. 
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A partir da legalização de seus espaços e da participação de representantes das 
populações tradicionais no Conselho Deliberativo do Mosaico (em sendo este o 
órgão gestor da área), as estratégias de sobrevivência das mesmas são 
asseguradas. Não obstante, as comunidades tradicionais estão perdendo parte de 
seus vínculos culturais ao adotarem diferentes e por vezes insustentáveis 
estratégias de sobrevivência. Alguma alteração em seus modos de vida são, 
portanto, necessárias para conferir às comunidades a evolução dos sistemas 
antigos de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 
adaptados às condições ecológicas locais, para garantir seu continuísmo e 
inserção dos planos de manejo da área. Tais alterações trarão custos de adaptação, 
principalmente no curto prazo, que  tornam-se mitigáveis através da adoção de 
estratégias que valorizam, conservam e aperfeiçoam os conhecimentos e técnicas 
de manejo desenvolvidos por estas populações. São diversos os projetos de 
desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis envolvendo pesca, turismo 
e valorização da cultura tradicional. 

5.26 Impacto das alterações nas estratégias de sobrevivência das populações não 
tradicionais que habitam o Mosaico de Juréia-Itatins e vivem de atividades 
ilegais, especialmente a agricultura, caça e extração de palmito: A instalação 
do Mosaico e subseqüente controle de habitações irregulares gerará impactos 
sobre as estratégias de sobrevivência das populações não tradicionais, em parte, 
sobrevivem de atividades ilegais. A mitigação desse impacto se dá em duas 
frentes, sendo a primeira delas a própria execução do Programa que contempla 
novas oportunidades de trabalho. Algumas delas são: (i) a demanda por empregos 
para a construção das unidades de gestão, uso e visitação pública no Mosaico; (ii) 
abertura de postos relacionados à proteção do ecossistema; e (iii) a criação de 
postos relacionados ao ecoturismo. 

5.27 A segunda frente de mitigação é feita com o desenvolvimento de projetos de 
desenvolvimento sustentável que já ocorrem e serão através do presente Programa 
incentivados. Um destes projetos abrange os extratores ilegais de palmito 
(conhecidos como "palmiteiros") que, por meio de iniciativas de recuperação das 
populações da palmeira juçara para manejo sustentável fora do Parque, deixam de 
cortar as árvores devido a compensação da coleta e venda da polpa do palmito. 
Sendo utilizada para consumo como produto similar ao açaí, a polpa já está com 
bastante inserção no mercado de sucos e alimentos naturais e energéticos e serve 
de alternativa de renda legal e sustentável. Diversos outros projetos estão sendo 
desenvolvidos por instituições tal como o IPEMA em Ubatuba, Akaruí em São 
Luis do Paraitinga e Cunha, em parceria com os núcleos Picinguaba, Cunha e 
Santa Virginia, e outras atividades em curso nos núcleos Itariru e Curucutu. Todos 
estes compartilham da característica de gerar renda para a população da região 
concomitante à conservação dos ambientes naturais.  

5.28 Outros riscos tais como o de conflitividade entre reassentados, entre 
reassentados e população anfitriã, entre usuários de recursos tradicionais e 
não: Como não se trata de uma quantidade expressiva de famílias e que seus 
costumes poderão continuar, mediante as necessárias adaptações, a serem 
praticados e na mesma região, tais riscos serão mitigados pela elaboração e 
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implantação de projetos de uso sustentável que abrangerão (i) recursos florestais; 
e (ii) recursos pesqueiros. Está prevista a contratação de serviços especializados 
para a elaboração do projeto executivo e da implantação de ao menos dois 
projetos de uso sustentável de cunho florestal e um de cunho pesqueiro, que terão 
seu desenvolvimento contemplado pelo próprio Programa. 

E. MEDIDAS DE GESTÃO DE RISCOS SOCIAIS INDIRETOS 

5.29 Risco do precedente de urbanizar uma área que outrora era ilegal vir a 
incentivar invasões em outras UCs com a esperança de um dia serem 
desafetadas e urbanizadas: Tal risco negativo surge quando a população 
perceber que os bairros "cota" que serão urbanizados eram outrora parte do 
perímetro do Parque, incentivando assim novas invasões de áreas protegidas com 
a esperança de um dia serem desafetadas e urbanizadas. Embora pertinente, o 
risco de terceiros virem a habitar as zonas onde os projetos foram realizados no 
intuito de beneficiarem-se da futura segunda etapa do Programa é considerado 
baixo por dois motivos: (i) não se tratam de núcleos de grande densidade como os 
bairros "cota", mas sim de pequenas comunidades espalhadas por vastas áreas e 
que tem laços comunitários nem sempre amigáveis a terceiros; e (ii) na fase do 
diagnóstico para a elaboração dos Projetos será estabelecida uma linha de corte 
pelo cadastramento, limitando o atendimento àqueles que efetivamente habitam as 
localidades sujeitas ao Programa. As mesmas medidas de controle do risco de 
novas invasões (descritas sob riscos indiretos ambientais) também aplicam-se 
para a mitigação deste risco. 

5.30 Não obstante abra-se o precedente de se urbanizar áreas que outrora eram Parque, 
a desafetação dos núcleos 200 e 95/100/Pinhal do Miranda ocorreu há algum 
tempo (1994) e em áreas que já tinham histórico de ocupação pelos operários das 
obras viárias quando da construção da via Anchieta entre 1940 e 1945 sendo que a 
própria criação do PESM é posterior a elas (1977). Embora compreenda-se que o 
risco de novas invasões pelo precedente aberto seja muito pequeno, estão 
previstos no Programa dois conjuntos de atividades de educação ambiental, 
conscientização e sensibilização como forma de minimizá-lo e ao mesmo tempo 
incentivar a proteção ambiental. O primeiro deles é constituído por oficinas 
técnicas e visitas monitoradas às áreas em recuperação ambiental. Já o segundo é 
voltado para a gestão participativa social, realizado por cursos de capacitação e 
formação de educadores da rede pública e particular para as questões ambientais 
locais. A melhoria nas infaestruturas de gestão, visitação e uso público das UCs, 
que compreendem melhor sinalização, abertura de trilhas e pontos de interação 
entre parque e visitante, também contribuirão de forma importante para a 
mitigação deste risco, embora de forma indireta. 

F. CRITÉRIOS PARA OS REASSENTAMENTOS ADICIONAIS 

5.31 O Programa detém como parte integrante três eventos de reassentamentos cujos 
planos operativos não foram ainda elaborados. São eles: (i) os reassentamentos 
nos setores norte e sul do PESM; (ii) os habitantes tradicionais de Juréia-Itatins; e 
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(iii) os habitantes não tradicionais de Juréia-Itatins. Com o propósito de planificar 
a execução das ações de reassentamento e reabilitação, bem como prevenir e 
manejar os riscos inerentes a tais eventos, serão elaborados planos operativos para 
cada um destes eventos. Muito embora cada um destes esteja rodeado por 
circunstâncias distintas, os planos operativos compartilharão a metodologia de 
reassentamento a ser seguida, que será a mesma adotada para a realização do 
PRRU realizado para os bairros "cota". Nestes estarão contempladas as políticas, 
diretrizes e salvaguardas necessárias. Os critérios a serem adotados para cada 
situação de ocupação seguirão o quadro apresentado no anexo F do presente 
documento. A apresentação destes planos operativos será condição prévia para o 
desembolso dos recursos pertinentes. 

5.32 Estão contempladas todas as situações possíveis de usos antrópicos nas UCs, 
notadamente: (i) habitantes tradicionais; (ii) habitantes não tradicionais de longo 
prazo que dependem das atividades agropecuárias; (iii) habitantes das UCs que 
não dependem das atividades agropecuárias; (iv) pessoas que dependem das 
atividades agropecuárias nas UCs mas que não moram em seu interior; (v) 
comerciantes que moram de longo prazo dentro das UCs; (vi) pessoas que tem 
unidades residenciais nas UCs, mas não as utilizam de forma permanente (2ª 
residência/casas de veraneio); e (vii) ocupantes novos não cadastrados. 

G. INSTÂNCIA DE REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E RISCOS DO 
PROGRAMA 

5.33 Durante a execução do Programa está prevista a apresentação do mesmo e de suas 
estratégias de gestão de impactos e riscos ambientais e sociais para as instituições 
pertinentes e listadas abaixo como forma de se realizar a revisão e a avaliação das 
mesmas, notadamente:  

i. Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), que se compõe por 
de 36 membros sendo metade oriunda de órgãos do Estado e outra metade 
da sociedade civil. O CONSEMA é o órgão responsável pela proposição, 
acompanhamento e avaliação da política ambiental no Estado de São 
Paulo. O Programa foi apresentado de maneira parcial ao CONSEMA, 
quando do licenciamento das obras dos novos bairros em Cubatão, e o será 
de maneira completa no início de 2010. Após essa data, as duas UEPs 
farão uma apresentação conjunta ao órgão sobre o andamento do 
Programa, estando uma programada para o início de 2011, outra para o 
início de 2012, e uma última de fechamento quando do seu término. Para 
tanto o CONSEMA utilizar-se-á de seus critérios de avaliação através de 
uma de suas Câmaras Técnicas ou Comissões Especiais; 

ii. Conselhos Consultivos das UCs envolvidas. No caso do PESM, não 
obstante cada um de seus oito núcleos conte com seu Conselho 
Consultivo, vislumbra-se a criação do Conselho Consultivo do Parque 
como um todo. Tal formatação, que é parte dos serviços que estão sendo 
contratados para capacitação dos gestores e membros dos referidos 
Conselhos, tem sua data de finalização prevista para o primeiro trimestre 
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de 2010. Tal Conselho se constituirá no principal canal de comunicação do 
Programa, sendo que sua interface será feita pelo próprio interveniente 
executor por parte da SMA, a Fundação Florestal. Para o Mosaico de 
Juréia-Itatins, o Conselho Consultivo existente desde 2002 (embora não 
regulamentado) será o órgão de comunicação, fato exacerbado pela 
modificação no status da UC de EE para Mosaico, que acarretará em 
mudanças ao próprio Conselho. Por fim, as APAs Marinhas terão como 
interface seu recém formado Conselho Gestor (2009), composto por 24 
membros sendo metade destes indicados pelos órgãos dos governos 
estadual, federal e municipais, e a outra metade composta por membros da 
sociedade civil. 

5.34 As observações e recomendações destes Conselhos serão considerados nos 
relatórios a serem gerados, periodicamente, pelo Sistema de Monitoramento e 
Acompanhamento, bem com nos relatórios de progresso periódicos enviados ao 
Banco pelos organismos co-executores no intuito de se identificarem pontos de 
eventual melhoria ou falha.ESTRATÉGIA PARTICIPATIVA 

A. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

6.1 O Programa, desde seu inicio, desenvolve um amplo trabalho de informação e 
organização das comunidades no sentido de construir instâncias representativas 
que possam agregar os interesses e expectativas da população na concepção e 
execução das ações de reassentamento e requalificação urbana. 

6.2 A primeira etapa do trabalho social, relativa à caracterização da ocupação e da 
população, foi precedida de reuniões públicas com ampla convocação de 
lideranças e moradores dos diferentes núcleos habitacionais que serão atendidos 
pelo Programa. Passo seguinte, foram realizadas reuniões setoriais para informar 
sobre os motivos e formas de realização dos trabalhos de selagem das ocupações, 
cadastro socioeconômico e congelamento das áreas de intervenção. Com o 
término dos levantamentos de campo, foram realizadas oficinas setoriais para a 
construção dos diagnósticos participativos das comunidades e de devolução dos 
resultados da pesquisa. 

6.3 Terminada a etapa de diagnósticos, o trabalho social foi orientado para a 
mobilização e organização comunitária. Destaca-se que a estratégia de 
comunicação com a população envolve a permanência de uma equipe social em 
campo, realizada por meio do funcionamento de três Escritórios de Apoio Técnico 
(EATs) e plantões sociais nas comunidades. Essa estratégia permite à população 
contar com uma presença institucional permanente e com informações oficiais do 
Programa, além de facilitar a consolidação de estruturas de confiança entre as 
equipes técnicas e a população envolvida. 

6.4 O trabalho inicial de organização, voltado para a definição dos grupos de 
representantes e indicação de agentes comunitários, requereu a realização de 65 
reuniões nos 7 núcleos envolvidos, com a participação (devidamente registrados 
em lista de presença) de 2.298 pessoas. Foram indicados 145 agentes 
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comunitários que passaram por processo de capacitação (curso de formação de 
Agentes Comunitários) promovido pela CDHU e realizado no período de 
30/11/07 a 12/12/07. 

6.5 A partir da capacitação dos agentes comunitários foi iniciada a formação dos 
Grupos Gestores, que é uma das instâncias formais de participação prevista pelo 
PRRU. No período de 5 meses (30/05/08 a 01/11/08), a contar da apresentação da 
proposta até a constituição dos Grupos Gestores e aprovação do regimento interno 
de funcionamento, foram realizadas 80 reuniões, todas com atas e lista de 
presença. 

6.6 Os Grupos Gestores passaram a ter reuniões periódicas, onde são atualizadas as 
informações e discutido o andamento do Programa e requerimentos das 
comunidades. No período de novembro/08 a agosto/09 se contabilizam a 
realização de 63 reuniões com os diferentes Grupos, 3 encontros de integração 
para o conjunto dos Grupos e 4 reuniões de preparação do informativo “Grupo 
Gestor Informa”, que foi distribuído nas comunidades. Também dentro das 
estratégias de mobilização, divulgação e informação são realizadas ações diretas 
com a população dos núcleos, no período de atuação do programa se registram a 
realização de 166 reuniões com 2.785 participantes.  

6.7 Além das atividades diretas com a população que são os canais sistemáticos de 
informação e participação do Programa, registra-se a reunião pública realizada no 
dia 30/09/2009 no auditório da Prefeitura Municipal de Cubatão com a 
participação de 145 pessoas entre autoridades municipais, representantes 
comunitários e população envolvida. Como se pode observar o Programa procura 
gerar espaços de participação e dispõe de canais permanentes de informação. 

6.8 O PRRU prevê ainda a elaboração de um plano de comunicação social pela 
CDHU. O plano, exclusivo para o Programa, complementará a comunicação 
institucional do Governo do Estado, Secretarias da Habitação e do Meio 
Ambiente e tem por objetivos gerais: (i) definição de estratégias de comunicação 
que contribuam para o processo sócio-participativo do trabalho social; (ii) 
definição dos marcos de referência relevantes para a difusão da informação; (iii) 
desenvolvimento de produtos e ferramentas diversificados; e (iv) contribuição 
para a sustentabilidade do Programa. A abrangência do plano cobre toda a 
população afetada e prevê intenso trabalho social junto a elas, buscando a 
aderência voluntária ao Programa.  

B. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

6.9 A discussão por parte do Município de Cubatão e sua comunidade sobre os 
bairros "cota" data de longo tempo e esteve presente nos debates públicos para a 
formulação da Agenda 21 em 2005, que passou a ser plano oficial de 
desenvolvimento integral e sustentável do município para as próximas décadas, e 
no processo de revisão de seu Plano Diretor, concluído em 2008. O processo 
formal de consulta pública no âmbito do Programa iniciou-se em outubro de 
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2007, quando foi organizada uma audiência pública aberta aos interessados 
diretos (população residente) e indiretos (organizações governamentais - OGs e 
não governamentais - ONGs, que atuam ou tem ingerência sobre as áreas de 
intervenção do Programa).  

6.10 A estratégia de execução do Plano de Reassentamento e Requalificação Urbana 
(PRRU) prevê a constituição de um Mecanismo de Participação, que na fase 
inicial contempla duas instâncias de atuação popular: (i) o Grupo Operativo de 
Reassentamento, estruturado a partir de grupos de vizinhos e orientado para as 
questões prática e operativas do reassentamento; e (ii) o Grupo Gestor, composto 
por representantes eleitos e orientado para uma representação formal das 
comunidades, com representantes dos diversos setores espaciais dos bairros. Para 
a fase de pós-ocupação prevê-se um Mecanismo de Consolidação, que tem a 
conformação de uma Mesa de Negociação comunitária, almejando garantir um 
canal permanente de articulação entre a população, as entidades públicas e os 
organismos de apoio da sociedade civil. 

6.11 O PRRU prevê ainda um canal de participação para as instituições diretamente 
envolvidas no Programa e outros segmentos da sociedade civil, que é o Comitê de 
Acompanhamento e Seguimento, que funcionará como um órgão consultivo da 
Coordenação do Programa. Desse Comitê deverão participar representantes das 
Secretarias de Estado, da Prefeitura Municipal de Cubatão, de Entidades 
representativas de setores econômicos e de segmentos religiosos. O mecanismo de 
participação já se encontra em implantação com a constituição dos Grupos 
Gestores que estão formalizados em seis das sete comunidades abrangidas pelo 
Programa. Em estando o PRRU aprovado pelo Banco e condicionado, portanto, à 
operação de empréstimo, a salvaguarda de sua execução também está 
operacionalizada. 

C. MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE RECLAMOS  

6.12 O PPRU, no seu item 7.2.3.2 -Mecanismo de Resolução de Controvérsias- 
estabelece a constituição de um grupo de resolução de controvérsias, que deve 
receber, analisar e propor soluções para os reclamos e casos especiais que não 
podem ser atendidos adequadamente pelo Programa. Também está sugerida a 
realização de convênio com uma instituição acadêmica de ciências jurídicas para 
organizar um mecanismo independente de apoio à população que possa ter 
problemas com os critérios e soluções propostas pelo Programa. Os termos de 
referência para o dito convênio serão acordados previamente com o Banco como 
forma de garantir sua aderência à política operativa pertinente, sendo que o 
mecanismo estará devidamente estruturado em tempo hábil e antes do início dos 
reassentamentos com condicionante ao seu início, Ademais, a elaboração dos 
planos operativos para os três eventos de reassentamentos também contemplarão, 
em linha com a OP710, mecanismos similares. 

6.13 O mecanismo de prevenção e resolução de reclamações e conflitos terá as 
seguintes características mínimas: (i) ser de amplo conhecimento e facilmente 
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acessível para todos os afetados; (ii) estar equipado com os recursos necessários e 
com capacidade operativa e de decisão para proporcionar respostas ágeis e 
efetivas; (iii) ampla gama de cobertura de reclamos potenciais e opções de 
solução; iv) opção de assessoria de terceiros independentes para os casos mais  
complexos; e (v) mecanismos adequado de  manejo de informações e dados.  

VI. CUMPRIMENTO DAS OPS PERTINENTES 

A. CUMPRIMENTO DA OP-710 

OP-710 Programa de Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata 

Atlântica - Plano de Reassentamento e 
Requalificação Urbana (PRRU) 

Princípios 

1. Será envidado todo o esforço 
possível para evitar ou reduzir a 
necessidade de reassentamento 
involuntário. 

Apesar da alta porcentagem de remoção, o reassentamento foi 
reduzido ao mínimo necessário para promover a sustentabilidade da 
unidade de conservação (PESM), manter a qualidade dos mananciais 
de abastecimento da Baixada Santista e não deixar famílias em 
situação de risco. A desocupação das áreas protegidas é determinada 
por decisão judicial (Processo 944/99 da 4ª Vara Civil de Cubatão). 

2. Quando o deslocamento for 
inevitável, um plano de 
reassentamento deve ser 
preparado a fim de assegurar que 
a pessoas afetadas sejam 
indenizadas e reabilitadas de 
maneira equitativa e adequada. 

O Governo do Estado de São Paulo, com apoio da CT/ BR-T1117 
promovida pelo BID, formulou o PRRU que incorpora as diretrizes 
para “Reassentamento Involuntário” do BID (OP 710). O PRRU 
prevê:  
(i) reassentamento das famílias para bairros urbanos dotados de 
infraestrutura e condições ambientais adequadas; 
(ii) os imóveis terão situação de regularidade e serão repassados com 
instrumentos jurídicos perfeitos; 
(iii) trabalho de organização social, em execução, e de pós ocupação 
e pós urbanização por no mínimo dois anos, com vistas ao 
restabelecimento das redes sociais ou a estruturação de novas redes 
incluindo a população receptora. Os locais de reassentamento em 
Cubatão estão mais próximos dos centros de trabalho, emprego, 
educação, cultura e lazer; 
(iv) projetos de sustentabilidade econômica promovidos por meio de 
parceiros estratégicos institucionais. 
Cabe frisar que, de acordo com os diagnósticos socioeconômicos, a 
população a ser reassentada no município de Cubatão não depende, 
nem em parte, dos recursos naturais para sobrevivência. A maioria 
dos habitantes exerce atividades produtivas próprias de áreas 
urbanas em Cubatão e em outras localidades. O reassentamento irá 
facilitar o acesso aos locais de trabalho e oferecer melhores 
oportunidades de trabalho.  

Considerações Especiais 

3. Dimensão – se o número de 
reassentamento for pequeno é 
desnecessário um plano para tal 
finalidade.   

A dimensão da população envolvida - 7.760 famílias ou 23.850 
pessoas - justifica a necessidade da elaboração de um plano de 
intervenção. A formulação do Plano de Reassentamento contou com 
informações atualizadas das comunidades obtidas através dos 
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trabalhos de arrolamento das edificações e do diagnóstico 
socioeconômico da população residente realizados pela SH/CDHU 
iniciados em junho de 2007. Iniciou-se em abril do mesmo ano o 
congelamento da entrada de materiais de construção nos bairros 
irregulares por parte da Polícia Militar Ambiental, impedindo assim 
que novos ocupantes adentrassem nas áreas. 

4. A realocação como objetivo do 
projeto. 

O objetivo maior do Programa é a recuperação ambiental das 
porções deterioradas do PESM e do Mosaico de Juréia-Itatins, sendo 
a realocação da população uma condição necessária para tal. A 
população a ser retirada ocupa, irregularmente, áreas públicas de 
preservação ambiental que são naturalmente frágeis (dependentes da 
vegetação nativa) e responsáveis pelo equilíbrio do clima e o 
abastecimento de água de uma vasta região, densamente ocupada e 
altamente significativa para o desenvolvimento econômico regional 
e do País. 
Mesmo com o forte foco ambiental e até para a garantia da 
sustentabilidade das ações de recuperação ambiental, o Programa 
articulou ações do Meio Ambiente e da Habitação de Interesse 
Social. O reassentamento possibilitará o acesso à moradia digna e 
com segurança jurídica, além de regularizar e prover de 
infraestrutura urbana os núcleos habitacionais que poderão 
permanecer nas áreas de amortecimento do PESM, e dotar de 
regularidade os imóveis das áreas requalificadas. 

5. Análise de risco de 
empobrecimento. 

O diagnóstico socioeconômico realizado identificou grupos sociais 
vulneráveis que terão dificuldades em enfrentar os impactos da 
mudança para uma situação de regularidade, que pressupõe custos 
decorrentes de serviços e inerentes às condições de cidadania (taxas, 
impostos, luz e água etc.). Para esses casos o PRRU propõe o 
“reassentamento de assistência social”, que pressupõe a ocupação 
assistida e garantida por instituição pública diretamente ou por meio 
de parceiros do terceiro setor. A SH/CDHU firmou Protocolo de 
Cooperação com a Prefeitura de Cubatão com vistas ao atendimento 
desse contingente populacional que pode atingir 11% das famílias. O 
Programa conta também com o apoio da Secretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social para atender a população vulnerável. 
As áreas de reassentamento estão mais próximas dos centros de 
trabalho, de lazer, cultura, equipamentos de educação e saúde, o que 
facilitará o acesso as fontes de trabalho e reduzirá os eventuais 
gastos com deslocamento. 
Conforme descrito no item V deste relatório o Programa prevê 
ampla cobertura para as perdas temporais de renda, potencializando 
acréscimos de renda futura. 

6. Comunidades Indígenas. Nenhuma população indígena ou quilombola será afetada pelo 
Programa, bem como não foi registrada a presença de nenhuma 
família ou indivíduo de tal origem nas populações a serem 
reassentadas dos bairros "cota" e no mosaico de Juréia-Itatins. 
Conforme Legislação Nacional (No 6.001/1973), as populações 
indígenas estão sob a tutela da Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI, assim como as quilombolas estão sob competência do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 
(Decreto Federal No 4.887/2003).  

7. Empréstimos globais e setoriais.  No caso do Programa, o reassentamento da população representa a 
maior parte dos investimentos a ser realizados e desde o inicio foi 
contemplado na formulação do programa. 62% do financiamento 
solicitado ao BID serão destinados ao programa habitacional. Nesse 
monto encontram-se não apenas recursos para a produção/aquisição 
de unidades habitacionais mas também todos os recursos necessários 
para as atividades complementares de trabalho de organização social 
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e de sustentabilidade. 

8. Reassentamento temporário. Todo o planejamento das remoções pela SH/CDHU foi realizado 
evitando os reassentamentos temporários. Caso ocorra algum 
imprevisto na entrega da unidades habitacionais e as obras exigirem 
a retirada antecipada de famílias, alternativas serão estudadas, entre 
elas a do “auxilio moradia”. A intenção é reduzir ao mínimo esse 
tipo de situação. 
É possível ainda o uso de Carta de Crédito habitacional da CDHU 
para agilizar a remoção das famílias. 

Critérios para a formulação e avaliação do Plano de Reassentamento 

9. Informações de base. Para os núcleos de intervenção em Cubatão, foi realizado entre junho 
e outubro de 2007 a contagem e identificação dos imóveis, o censo 
da população e cadastro socioeconômico das famílias residentes. O 
resultado desse trabalho, complementado com dados secundários e 
entrevistas qualitativas, propiciou o conformação de um banco de 
dados georreferenciado e a elaboração de diagnósticos. Essas 
informações de base é que possibilitaram o avanço dos planos de 
intervenção e a formulação do PRRU. 
Será realizada posteriormente e como produto do próprio Programa a 
caracterização dos núcleos que pressionam o PESM no litoral norte e 
sul que irá subsidiar a elaboração dos projetos de urbanização e 
reassentamento. 
Por último, serão realizadas atividades similares para a região da 
Juréia-Itatins de forma a subsidiar seus dois eventos de 
reassentamento. 

10. Participação da comunidade. A resolução do problema habitacional dos núcleos da Serra do Mar 
em Cubatão é uma antiga reivindicação da população e consta da 
Agenda 21 do Município elaborada com a participação dos 
segmentos locais mais significativos. Da agenda constou a 
erradicação dos núcleos Cotas 500/400, Água Fria, Sítio dos 
Queirozes, que ocupam áreas dentro do perímetro do PESM, em 
Cubatão. O núcleo de Pilões não está em área do Parque, mas ocupa 
porção do território do município considerada área de preservação 
ecológica pelo zoneamento da cidade. A agenda recomenda a 
consolidação das Cotas 200/100 e 95 e Pinhal do Miranda. O 
Programa foi concebido em harmonia com a Agenda 21. 
Desde o inicio do processo os conceitos básicos do Programa foram 
apresentados e discutidos com a população. Todas as ações 
desenvolvidas nas áreas são amplamente divulgadas e discutidas 
com os representantes das comunidades e com o Poder Executivo 
local. Há tratativas em andamento com os representantes do 
Ministério Público Estadual.  
Os trabalhos sociais desenvolvidos nas áreas desde 2007 têm uma 
forte componente de organização que se dedica a constituição e 
consolidação dos Grupos Gestores, que se constituem na 
representação formal das comunidades no âmbito do Programa. 
O PRRU complementa o plano de participação com a proposta de 
outras instâncias de participação, para as diferentes etapas de 
implantação - Grupos Operativos de Reassentamento, Mesa de 
Negociação Comunitária, Comitê de Acompanhamento e 
Seguimento. 
Para dirimir problemas com as pessoas que possam se sentir 
prejudicadas por ações do Programa, a proposta é da constituição de 
um Grupo de Resolução de Controvérsias, que irá analisar os casos e 
propor alternativas de acordos.  
O orçamento do Programa contempla recursos necessários para os 
outros três eventos de reassentamento, incluindo seus planos 
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operativos e atividades complementares. 
O Governo do Estado de São Paulo detém um plano de comunicação 
para todo o Programa, contemplando os quatro eventos de 
reassentamento. 

11. Compensação e reabilitação – 
“As opções de indenização e 
reabilitação deverão oferecer 
um valor equitativo de 
substituição dos ativos perdidos, 
assim como meios necessários 
para restabelecer a subsistência 
e a renda, reconstruir as redes 
sociais que respaldam a 
produção, serviços e assistência 
mútua e indenizar as 
dificuldades decorrentes da 
transição”.  

A política estadual de habitação de interesse social está passando por 
reformulação em decorrência de Lei 12.801, de 15/01/2008, que 
criou os fundos para a cobertura da prática de subsídios, avais e 
garantias (FPHIS e FGH), regulamentada pelo Decreto 53.823, de 
15/12/2008. As novas condições continuam prevendo a oferta 
habitacional altamente subsidiada de modo a permitir o acesso à 
moradia digna de famílias cuja renda bruta familiar esteja na faixa de 
um a dez salários mínimos. A prática atual repassa unidades 
habitacionais com subsídios incorporados aos contratos de compra 
de venda. Os percentuais de subsídios praticados significam valores 
superiores ao valor de mercado da maioria absoluta das moradias 
existentes nas áreas de intervenção (imóveis em áreas públicas 
irregulares, com problemas de titulação). 
A nova política pretende racionalizar o uso do subsídio de modo a 
manter a capacidade de investimento do Estado, porém, não altera o 
perfil da população a ser atendida e se abre para formas de 
atendimento distintas da transferência imediata da propriedade 
(concessão onerosa de uso com opção de compra). 
O PRRU, além do subsídio previsto na política estadual de habitação 
oferece alternativas que visam atender a diversidade de situações de 
ocupação e socioeconômicas existentes, sendo que toda as famílias 
afetadas contarão com a oferta de solução habitacional adequada aos 
seus rendimentos. 
Ações de reabilitação e apoio social serão desenvolvidas para todo o 
conjunto da população e têm preocupação com o aumento de 
possibilidades de trabalho e geração de renda. Como parte da CT 
BR-T 1117, foram propostos e validados junto à população um 
conjunto de projetos de sustentabilidade socioeconômica e cursos de 
capacitação já estão em execução com parceiros institucionais 
estratégicos. A SMA vem coordenando e promovendo ações 
continuadas de educação ambiental. 

12. Contexto jurídico e institucional 
– O plano de reassentamento 
deverá identificar o arcabouço 
jurídico e institucional em cujo 
marco se aplicarão as medidas 
de indenização e reabilitação.  

A análise realizada pelo consultor jurídico demonstra que o 
arcabouço legal existente, seja no nível federal, estadual ou 
municipal, respalda as exigências do Programa. 
A legislação brasileira dispõe dos elementos básicos para determinar 
os direitos das pessoas afetadas pela necessidade imperiosa de 
deslocamento. Em primeiro lugar, existe o instrumento de 
desapropriação dos direitos de que as pessoas afetadas sejam 
titulares.  
A remoção da ocupação inadequada sob o prisma ambiental pode ser 
realizada por adesão voluntária das famílias afetadas ou por via de 
ação judicial própria. Entende-se que o caminho da negociação 
direta com os reais possuidores é a via mais adequada de atuação.  
A SH/CDHU foi chamada pelo Estado para oferecer alternativa 
habitacional regular e ambientalmente adequada a todos aqueles que 
precisarem ser deslocados dos atuais locais de moradia – medida que 
visa resolução de problema de graves conseqüências sociais e 
ambiental. Contudo, a política do Estado não contempla a doação de 
imóvel residencial, podendo o atendimento ser feito por meio de 
financiamento subsidiado, concessão de uso com opção de compra e 
outras formas de direito de uso, alternativas que podem ser recusadas 
por aqueles que julgam ter direito a alguma forma de indenização. O 
item V do presente documento identifica tais alternativas de 
reposição de meios de vida. 
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13. Meio ambiente – impacto 
ambiental das ações de 
reassentamento 

Os projetos de construção de novas unidades habitacionais, assim 
como as obras de requalificação urbana dos núcleos remanescentes 
na Serra do Mar, foram objeto de estudos de impactos ambientais e 
receberam as licenças correspondentes. 
O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, por 
seus benefícios ambientais foi dispensado da realização de um 
EIA/RIMA, sendo obrigado a apenas realizar o licenciamento 
ambiental das obras para o reassentamento e a requalificação urbana. 
Não obstante, para mitigar os impactos corriqueiros das obras civis, 
serão estabelecidos nos contratos de obras a obrigatoriedade da 
execução de Planos de Controle Ambiental, que inclusive perfarão 
condição prévia ao desembolso de seus recursos pertinentes. 

14. Cronograma O PRRU contempla um cronograma de 4 anos com todas as ações 
requeridas. O cronograma incorpora as ações desenvolvidas em 2009 
pela equipe social. O orçamento do programa prevê trabalhos de 
organização social e de sustentabilidade socioeconômica tanto nas 
áreas de reassentamento quanto nas áreas de urbanização por um 
período mínimo de dois anos.  

15. Monitoramento e avaliação. O PRRU incorpora ações de monitoramento a serem realizadas de 
forma sistemática e permanente durante o período de execução e 
duas avaliações externas, uma de meio termo e a outra “ex post”, 
que serão devidamente incorporadas ao sistema de monitoramento e 
acompanhamento. 

Coordenação com outras políticas e diretrizes do Banco 

 O PRRU se integra com as demais políticas operativas do Banco, 
com destaque para a OP 751- Desenvolvimento Urbano e Moradia, 
OP 102- Disponibilidades de Informação e OP-703 – Meio 
Ambiente. 

 

B. CUMPRIMENTO DA OP-751 

OP-751 Programa de Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata 

Atlântica 
Objetivos 

1. Prover melhores condições 
habitacionais para famílias de 
baixa renda. 

O segundo componente do Programa dedica-se exclusivamente a 
aprimorar substancialmente as condições habitacionais de 6.750 
famílias a partir da realocação destas para novas habitações (com 
condições muito superiores de infraestrutura, segurança e 
propriedade) e outras 2.410 famílias a partir da urbanização e 
regularização fundiária de suas habitações atuais, incluindo 
saneamento, vias de acesso e áreas de lazer, entre outros. Ademais, 
está prevista a elaboração de projetos de urbanismo e reassentamento 
para aproximadamente 7.200  famílias em preparação à segunda 
etapa do Programa, quando estas famílias também serão atendidas 
habitacionalmente. 

2. Promover a Eficácia do Setor 
Público. 

Muito embora o Programa não tenha este foco específico, 
indiretamente as soluções habitacionais acarretarão em largos 
benefícios de eficácia para o Setor Público, principalmente no 
Município de Cubatão. 

3. Eficiência do Setor Habitacional 
(fundiário, financeiro, materiais 

O Programa contribuirá com este objetivo apenas de maneira 
indireta ao gerar demanda de materiais e mão-de-obra para a 
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de construção e serviços) construção das novas habitações (principalmente nos três novos 
bairros). 

Questões estratégicas à atividade do Banco no setor habitacional 

4. Foco na baixa renda. A renda média das famílias afetadas pelo Programa é considerada 
baixa e a população demanda de interesse social. A maioria da 
população afetada (60%) se enquadra na faixa de renda de 1 a 3 
salários mínimos, sendo que apenas 4% tem renda superior a 5 
salários mínimos. O Programa, portanto, está alinhado com essa 
questão estratégica. 

5. Desenho de projeto com foco 
setorial. 

O objetivo principal do Programa é de cunho ambiental e não 
habitacional. Não obstante, o Programa considera a última questão 
setorial ao criar 3 bairros novos em um município (Cubatão) com 
sérios problemas habitacionais, tais como favelas e restrições para o 
desenvolvimento de empreendimentos residenciais. A regularização 
fundiária tanto para os reassentados quanto para os que 
permanecerão nas áreas desafetadas resultará em um efeito positivo 
para o mercado habitacional local. 

6. Papel do setor privado. A construção das novas unidades habitacionais no âmbito do 
Programa se dá por contratos com empresas privadas. Não se intenta 
promover nenhuma reforma institucional que vise a eficiência do 
mercado. 

7. Impactos urbanos. As mudanças promovidas pelo Programa seguem o Plano de 
Reassentamento e Requalificação Urbana (PRRU) que contempla os 
impactos urbanos, conforme descrito na OP-710 e no anexo 1 do 
EAS. 

8. Uso dos recursos do Banco, em 
especial: (a) adicionalidade de 
poupança; (b) capacidade de 
alavancagem; (c) 
sustentabilidade; (d) impacto em 
relação à escala do problema; e 
(e) mecanismos financeiros 
apropriados. 

O reassentamento da população representa três quartos do orçamento 
total do Programa. Dos recursos solicitados ao Banco, 62% são 
destinados à habitação. (a) A população removida não tem condições 
de prover soluções habitacionais regulares nas condições de 
mercado. (b) Não se prevê reforma institucional. (c) As habitações 
oferecidas para a população contarão com subsídio de até 50% na 
aquisição do imóvel e outras formas de acesso à moradia sem a 
transferência da propriedade. O Programa prevê mecanismos de 
fiscalização para evitar novas ocupações irregulares, garantindo-se 
assim a sustentabilidade das soluções. (d) O Programa solucionará as 
questões habitacionais do núcleo administrativo do PESM com 
maior interferência antrópica (Itutinga-Pilões), além de contemplar 
aproximadamente 7.200 famílias ocupantes de núcleos irregulares 
que pressionam o Parque, mediante a elaboração projetos de 
urbanização e reassentamento já prevendo uma segunda etapa de 
intervenção. (e) As soluções habitacionais estão sendo providas 
dentro da política já praticada pelo Estado para habitação de 
interesse social, sendo que os mecanismos financeiros a serem 
utilizados são apropriados para cada família de acordo com seu nível 
de renda. 

9. Definição de prioridades 
estratégicas. 

A prioridade do Programa é a recuperação ambiental, contudo, a 
viabilidade das ações de recuperação ambiental está condicionada à 
solução habitacional para a população de baixa renda que ocupa as 
áreas de preservação permanente e áreas de risco no entorno. 

Uso de instrumentos 

10. Arcabouço regulatório. A política habitacional de interesse social do Estado de São Paulo 
provém o arcabouço regulatório para a oferta de unidades 
habitacionais. Os marcos legais pertinentes encontram-se descritos 
no item II.B. do EAS. 

11. Sistema financeiro voltado à 
habitação; e melhorias na 

O Programa não contempla diretamente, devido à suas 
características e propósitos, estes instrumentos. Indiretamente, 
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funcionalidade do mercado 
habitacional. 

entretanto, a oferta de novas unidades em áreas de reassentamento a 
e regularização fundiária das áreas consolidadas irá contribuir para a 
melhoria do mercado imobiliário habitacional no Município de 
Cubatão.  

12. Provisão de infraestrutura básica 
para incentivar o 
desenvolvimento do mercado; e 
melhorias em favelas. 

Ambos os instrumentos estão contemplados pelo Programa, visto 
que as áreas de reassentamento estão concebidas como bairros 
urbanos regulares e as áreas consolidadas terão completa 
infraestrutura e serão regularizadas fundiariamente. As áreas 
liberadas pelo reassentamento serão reconstituídas em Parque. 

13. Promoção do mercado de 
locação; promoção de 
microempresas caseiras; e 
reformas na indústria da 
construção. 

Com base na constatação da restrição do parque imobiliário regular 
de Cubatão, não está considerada a promoção do mercado de 
locação. O que mais se aproximará deste mecanismo será o repasse 
de unidades habitacionais vinculadas ao reassentamento mediante 
termo de permissão de uso tipo locação social destinado ao 
segmento populacional mais vulnerável. As unidades mistas 
(residência e comércio/serviço) e aquelas com três dormitórios 
poderão permitir o desenvolvimento de atividades comerciais ou de 
prestação de serviços, fato este que já se verifica espontaneamente 
inclusive nas áreas de ocupação irregular. Ademais, os projetos dos 
novos bairros incentivam a construção de equipamentos e 
infraestrutura urbana com largo espaço para a indústria da 
construção. Somente em Cubatão serão 3.594 novas habitações. 

Questões Gerais 

14. Reforma ou estabelecimento de 
subsídios eficientes. 

A política de subsídio implantada pelo Programa é a de interesse 
social do Estado de São Paulo, que está passando por reformulação 
em decorrência de Lei 12.801, de 15/01/2008, que criou os fundos 
para a cobertura da prática de subsídios, avais e garantias (FPHIS e 
FGH), regulamentada pelo Decreto 53.823, de 15/12/2008. A nova 
política pretende racionalizar o uso do subsídio de modo a manter a 
capacidade de investimento do Estado, porém, não altera o perfil da 
população a ser atendida (com renda bruta de 1 a 10 salários 
mínimos) e se abre para formas de atendimento distintas da 
transferência imediata da propriedade. Em suma, continua-se 
prevendo oferta habitacional altamente subsidiada e incorporada aos 
contratos de compra e venda de modo a permitir o acesso à moradia 
digna. 
Suas principais características são: (i) critérios de elegibilidade pré-
estabelecidos e claros; (ii) preço altamente subsidiado e pagamentos 
de longo prazo (até 25 anos); e (iii) soluções para os que não tem 
renda suficiente para assumir dívida de longo prazo. 
Em específico, ao âmbito do Programa, os percentuais de subsídio 
superam largamente o valor de mercado das moradias existentes, 
sem contar que estes são imóveis em áreas públicas irregulares com 
problemas irreversíveis de titulação e sujeitos a riscos. 
As demais análises sugeridas pela OP-751 nesse item não se fazem 
pertinentes pelo fato de que as populações a serem reassentadas 
estão ocupando irregularmente áreas de preservação permanente ou 
de risco pertencentes ao Estado. 

15. Estabelecimento de um 
arcabouço institucional eficiente. 

O arcabouço institucional é descrito pelo item IV.C. do EAS, onde 
os organismos executores, em especial a CDHU, provém o 
arcabouço institucional. 

16. Análise econômica das soluções 
habitacionais. 

O Programa constitui-se na forma mais viável para a promoção da 
solução habitacional sustentável para os moradores dos núcleos de 
ocupação irregulares. Gastos menores resultariam em um rápido 
processo de favelização das novas áreas e/ou reocupação das áreas 
erradicadas, devido a dois fatores: (i) moradores que ou invadiriam 
outras terras públicas ou ocupariam áreas de alto risco dentro ou fora 
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do município de Cubatão; (ii) o significativo déficit habitacional e 
presença de inúmeras favelas no Município de Cubatão – mais de 
50% da população. 

 

C. CUMPRIMENTO DA OP-703 

OP-703 Programa de Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata 

Atlântica 
A) Diretrizes sobre a transversalidade do meio ambiente (mainstreaming) 

1. Transversalidade ambiental na 
programação e estratégias do 
país. 

O conceito de transversalidade implica abordar os temas ambientais 
de maneira estratégica como uma dimensão internalizada nos 
diversos setores e aspectos que fazem parte do desenvolvimento. 
No caso do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar, a transversalidade ambiental ocorre em ordem reversa à 
transversalidade social e econômica, visto que é justamente a 
recuperação ambiental, inclusive para a recuperação e proteção dos 
mananciais de água existentes, o seu objetivo principal, sendo o 
componente habitacional fator condicionante e transverso. 

2. Financiamento de operações de 
gestão ambiental e manejo de 
recursos naturais. 

O Programa contempla plenamente essa diretriz em seus três focos: 
(i) o de melhorar a governabilidade, o desenvolvimento de políticas 
e a formação de capacidades institucionais através principalmente de 
seus componentes 1 e 3; (ii) o de reverter a deterioração ambiental, 
possibilitada à partir da liberação das áreas hoje irregularmente 
ocupadas; e de (iii) promover a conservação e uso sustentável dos 
recursos naturais e seus serviços ecológicos com a recuperação 
ambiental (componentes 1 e 2) e proteção (componente 3) das áreas 
abordadas, garantindo que seus serviços ambientais melhorem e 
continuem a ser prestados. Destaque para os mananciais de água que 
abastecem a Baixada Santista (só o Rio Cubatão é responsável por 
abastecer 800 mil habitantes - metade da população da região, como 
descreve o informe de "Propostas de medidas de recuperação e de 
reabilitação de áreas degradadas do Jardim Botânico de Cubatão", 
anexo E do presente documento). 
Na medida em que as demandas econômicas de geração de renda, de 
oportunidades de trabalho e emprego sejam atendidas, a população 
afetada pelo Programa desfrutará de melhor qualidade de vida e 
contribuirá para a redução da degradação ambiental e restauração de 
um meio ambiente sustentável em longo prazo. Paralelamente ao 
atendimento destas demandas, a implantação e/ou complementação 
da infraestrutura urbana básica nas áreas destinadas ao 
reassentamento da população contribuirá na mesma direção. 

3. Transversalidade ambiental em 
diferentes setores. 

A questão da transversalidade neste Programa reside nos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento econômico, urbanístico e 
social da população que vive nos núcleos urbanos dos bairros “cota” 
e vale. Assim, o Programa e os planos de urbanização e 
regularização contemplam tanto as questões relacionadas com o 
saneamento básico e ambiental e as demais infraestruturas urbanas 
conexas, quanto àquelas relacionadas com o desenvolvimento 
econômico e social da população que habita estes núcleos. 
Os investimentos sociais contemplados estão plenamente de acordo 
com as políticas operacionais e legais pertinentes, sendo que as 
populações a serem removidas disporão de moradias em condições 
adequadas do ponto de vista de saneamento básico e ambiental nas 
áreas destinadas ao reassentamento e também de condições 
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socioeconômicas melhores do que aquelas que tinham antes da 
implementação das ações. A população que permanecerá nas áreas 
desafetadas dos Bairros "Cota" contarão com urbanização completa, 
incluindo regularização fundiária, saneamento básico, redes 
elétricas, sistemas de coleta de resíduos, vias de acesso adequadas, 
equipamentos públicos e proteção ambiental, tal como respeito às 
vertentes e as declividades do terreno. Tais investimentos estão em 
linha com a diretriz de aumentar o valor agregado do projeto e 
garantir sua sustentabilidade de longo prazo. 
Não obstante ser a proteção ambiental o principal motivador do 
Programa, todos os esforços para que a população afetada seja 
substancialmente beneficiada e respeitada, melhorando sua 
qualidade de vida, estão contemplados. 

4. Apoio a iniciativas regionais e 
convênios internacionais. 

Intenta-se obter financiamento da ordem de USD30 milhões junto ao 
Global Environment Facility (GEF), conforme consta do ofício 
SMA/ADJ no 140/09 que será pleiteado para o ano de 2010 como 
forma de suportar complementarmente atividades de apoio e 
viabilização institucional e social a serem executadas pela Fundação 
Florestal no âmbito do Programa. 

5. Acompanhamento de 
indicadores de sustentabilidade 
ambiental. 

O acompanhamento de indicadores de sustentabilidade está implícito 
nos resultados diretos dos componentes do Programa, quantificados 
e qualificados de maneira a tornar simples o monitoramento. A 
seqüência dos três componentes indica a ordem cronológica e a 
interdependência dos mesmos, enquanto que o sistema de 
monitoramento e seguimento, condição contratual do empréstimo, 
contemplará em maiores detalhes como serão realizadas tais 
atividades. 

6. Avaliação antecipada de riscos e 
oportunidades. 

O Governo do Estado de São Paulo, com apoio da CT/ BR-T1117 
promovida pelo BID, formulou diversos levantamentos prévios, 
listados em anexo ao relatório de Estratégia Ambiental e Social, 
visando obter a avaliação antecipada de riscos e oportunidades. Os 
levantamentos contemplaram: (i) aspectos físico-urbanísticos das 
áreas de reassentamento; (ii) alternativas de inserção econômica e 
atividades rentáveis; (iii) projetos piloto para a ocupação 
ambientalmente sustentável das áreas desafetadas; (iv) identificação 
de áreas degradadas na futura área do Jardim Botânico e limites do 
mesmo e medidas de recuperação e reabilitação; (v) avaliação 
ambiental das situações de ocupação do PESM; (vi) análise dos 
impactos socioeconômicos e culturais; (vii) análise da situação nos 
núcleos selecionados; (viii) plano de reassentamento e requalificação 
urbana; (ix) e programa de educação ambiental.  

7. Responsabilidade ambiental 
corporativa. 

Essa diretriz não se aplica ao Programa. 

B) Políticas e diretrizes de salvaguarda: Proteção Ambiental 

8. Políticas do Banco e 
consistência com as demais OPs. 

Os procedimentos referentes às salvaguardas ambientais relacionam-
se com o planejamento pormenorizado das ações a serem 
desenvolvidas no âmbito do Programa, abrangendo desde a remoção 
da população das áreas inadequadas, a execução do plano urbanístico 
de requalificação urbana e regularização fundiária, a garantia dos 
equipamentos de infraestrutura urbana e comunitária nos conjuntos 
residenciais destinados aos ocupantes removidos e até a recuperação 
florestal das áreas desocupadas. Quanto ao cumprimento das demais 
políticas pertinentes do Banco, verifica-se pelos quadros nas seções 
anteriores que o Programa as atende a contento. 

9. Políticas e regulamentações 
nacionais. 

A seção II.B. do relatório de Estratégia Ambiental e Social traz as 
políticas nacionais pertinentes e o enquadramento do Programa nas 
mesmas, abrangendo em específico o tangente a: (i) reassentamento, 
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requalificação urbana e regularização fundiária; (ii) licenciamento 
ambiental; e (iii) interação com as demais políticas do Banco. 

10. Pré-avaliação e classificação. Os relatórios de consultoria realizados através da CT/ BR-T1117, 
bem como o relatório de Estratégia Ambiental e Social, constituem-
se em avaliações prévias. Tais documentos embasaram a 
classificação do Programa como "A", apesar de a equipe de projeto 
haver sugerido a classificação "B" visto que os impactos sociais são 
largamente positivos e os impactos ambientais são no sentido de 
recuperação. Não obstante, o comitê de ESR, na data de 8 de outubro 
de 2009,  compreendeu que os impactos sociais e culturais 
relacionados ao meio ambiente também devem ser considerados. 

11. Outros fatores de risco. Os demais fatores de risco, especialmente os pertinentes à 
capacidade gestora das agências públicas envolvidas, são descritos e 
avaliados ao longo do presente documento. Os riscos sociais estão 
devidamente abordados pelo cumprimento das OPs-710 e 751. 

12. Requisitos de avaliação 
ambiental. 

O presente documento, bem como o EAS, são parte integrante de tal 
requisito. Os critérios de elaboração e desenho do Programa 
consideraram a necessidade de preservação do bioma da Mata 
Atlântica e a inerente necessidade de recuperação das áreas 
degradadas de seu principal protetor (PESM). Ademais, o próprio 
plano de manejo da UC identifica as áreas de intervenção como as 
mais importantes para a viabilização de sua implementação. 

13. Consultas públicas com as partes 
afetadas. 

Tal como descrito no plano de reassentamento e requalificação 
urbana, as consultas públicas com as partes afetadas são componente 
integrante e fundamental do Programa e já foram iniciadas desde o 
início do mesmo em outubro de 2007. A elaboração do Plano de 
Manejo do PESM e a elaboração (em curso) do Plano de Manejo de 
Juréia-Itatins contemplam um vasto rol de consultas públicas que 
embasam suas decisões. No âmbito do Mosaico das UCs Marinhas, a 
própria instituição dos conselhos (em processo) também contempla 
ampla participação pública. 

14. Supervisão e cumprimento das 
diretrizes. 

Esta é uma prerrogativa do Banco que poderá ser demandada à 
qualquer hora. Ambas as Secretarias executoras do Programa, 
contarão com Unidades Executoras do Programa delineadas para, 
entre outros, atenderem a estas demandas. Os informes de 
monitoramento e acompanhamento serão realizados com 
periodicidade a ser definida, considerando o tempo hábil necessário 
para realizar eventuais correções. Adicionalmente, os organismos 
co-executores enviarão relatórios de progresso periódicos à 
apreciação do Banco. 

15. Impactos transfronteiriços. Esta salvaguarda não se aplica ao Programa.  

16. Habitats naturais e sítios 
culturais. 

Para garantir que a recuperação ambiental ocorra da maneira correta 
e não gere impactos e riscos, será elaborado, conforme delineado no 
item V, seção complementar, um plano de recuperação das áreas 
degradadas com base: na (i) Resolução SMA No. 48 de 21/09/2004, 
que lista as espécies da flora do Estado de São Paulo ameaçadas de 
extinção, seguindo recomendação do Instituto de Botânica de São 
Paulo e também conforme critérios da UICN (União Mundial pela 
Natureza), da Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Agenda 
21; na (ii) Resolução SMA No. 08 de 31/01/2008, que fixa a 
orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e 
dá providências correlatas; na (iii) Lista oficial das espécies arbóreas 
com suas principais características ecológicas, grau de ameaça 
quanto à extinção e as regiões de ocorrências; e na (iv) "Chave de 
Tomada de Decisões", do Instituto de Botânica, que aborda as 
diferentes situações a serem restauradas (conforme previsto na 
Resolução SMA 08/08, artigo 5), que disponibiliza informações 
periódicas atualizadas com as orientações gerais para recuperação 
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florestal em diferentes situações.  

17. Materiais perigosos. Muito embora as obras civis não tratem de materiais perigosos tal 
como seria em construções industriais ou obras de maior 
infraestrutura, como forma de mitigar os impactos corriqueiros das 
obras civis serão estabelecidos nos contratos de obras a 
obrigatoriedade da execução de Planos de Controle Ambiental, que 
inclusive perfarão condição prévia ao desembolso de seus recursos 
pertinentes. 

18. Prevenção e redução de 
contaminação. 

A recuperação das áreas degradadas pelas habitações irregulares 
praticamente eliminarão a contaminação dos mananciais de água que 
abastecem a Baixada Santista por depósitos indevidos de resíduos e 
efluentes domésticos, visto que ou as habitações serão removidas ou 
devidamente urbanizadas. A efetividade da proteção das áreas 
protegidas, objetivo do Programa, garantirá a prevenção de futuras 
novas fontes de contaminação oriundas de ocupações antrópicas. 
Em relação às obras civis, os próprios contratos de obra contemplam 
as salvaguardas necessárias à prevenção e redução de contaminação, 
conforme descrito também no item imediatamente superior. 

19. Projetos com construção 
iniciada. 

Esta salvaguarda não se aplica ao Programa. 

20. Instrumentos de flexibilidade no 
empréstimo. 

Esta salvaguarda não se aplica ao Programa. 

21. Empréstimos multifase ou 
repetidos. 

Esta salvaguarda não se aplica ao Programa. 

22. Operações de cofinanciamento. Esta salvaguarda não se aplica ao Programa. 

23. Consideração dos sistemas de 
salvaguardas nacionais já 
existentes; e processo 
ambientalmente correto de 
aquisições.  

Os projetos dos novos bairros foram devidamente aprovados pelo 
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais 
(GRAPROHAB), que incluem diversas salvaguardas dos órgãos 
pertinentes. Ademais, os Editais de licitação para as obras de 
construção os novos bairros, urbanização das áreas desafetadas e 
desconstrução das habitações irregulares contemplam as 
salvaguardas normais de obras civis do Estado de São Paulo, 
amparadas pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

D. CUMPRIMENTO DA OP-765 

7.1 A política operacional pertinente aos povos indígenas e tradicionais não se aplica 
sob a mesma ênfase das demais explanadas acima visto que os cinco núcleos 
indígenas localizados no PESM não são parte do Programa e nos núcleos 
diretamente afetados pelo reassentamento não existem povos indígenas ou 
populações tradicionais (caiçaras e quilombolas). A população a ser reassentada 
caracteriza-se como urbana e não detém nenhuma característica de exploração de 
recursos naturais como estratégia de subsistência e ou sobrevivência. 

7.2 As cinco terras indígenas que existem dentro do PESM contam com seus 
territórios devidamente demarcados e são inclusive considerados pelo Plano de 
Manejo do Parque, aprovado em 2006. O plano procura fortalecer os aspectos 
culturais e econômicos destas ocupações que, apesar de estarem em 
transformação -que por vezes implica descaracterização- ainda representam as 
culturas tradicionais da Mata Atlântica. A principal medida nesse sentido foi a 
criação da Zona Histórico Cultural Antropológica, que prevê a possibilidade de 
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realização de atividades necessárias ao desenvolvimento sustentável dos 
quilombolas e caiçaras, bem como da Zona de Superposição Indígena. Existem 
vários projetos de apoio a estas comunidades, realizados pela Fundação ITESP 
(Instituto de Terras do Estado de São Paulo), IPEMA (Instituto de Permacultura 
da Mata Atlântica), Programa de Microbacias da APTA (Secretaria de Estado da 
Agricultura) e outros. No ano de 2009 foram iniciadas negociações para a 
adequação de limites do Núcleo Picinguaba, onde se encontram as comunidades 
tradicionais. O objetivo é a desafetação dos territórios quilombolas e da Vila de 
Picinguaba, bem como a recategorização das comunidades caiçaras para unidades 
de uso sustentável (RDS) conforme legislação federal. Cabe destacar que a 
responsabilidade sobre os povos indígenas brasileiros é da FUNAI, do Ministério 
da Justiça do Governo Federal.  

7.3 Na Estação Ecológica de Juréia-Itatins a própria legislação que pretende recriar o 
Mosaico de UCs implica na recategorização de áreas para Parque Estadual, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Refugio de Vida Silvestre, a fim de 
contemplar atividades sustentáveis na vila de Barra do Una e no Despraiado, que 
são as áreas mais ocupadas pelas populações tradicionais. Existe uma Gerência da 
Fundação Florestal que se ocupa destas novas categorias de manejo. 

7.4 No Parque Estadual de Ilhabela o Plano de Gestão Ambiental realizado em 1998 
já prevê o respeito e apoio às comunidades caiçaras que vivem em seu interior. 
Tanto o Plano de Manejo do PE como uma série de atividades que já vem 
ocorrendo, principalmente por meio da gestão da APA Marinha do Litoral Norte, 
estão sempre buscando compatibilizar os interesses dos pescadores artesanais com 
as demais atividades econômicas em curso na região, tais como a pesca comercial, 
mergulho autônomo, implantação de marinas, turismo náutico etc. Uma série de 
atividades de capacitação, e o próprio funcionamento do Conselho da APA, vem 
permitindo às lideranças dos pescadores artesanais uma maior inserção e 
participação nos processos de gestão dos ambientes marinho costeiros. 

7.5 No Parque Estadual da Ilha do Cardoso também existem várias comunidades 
caiçaras e até mesmo uma pequena população indígena guarani, cujas atividades 
vêm sendo respeitadas pela FF e desenvolvidas em acordo com seu Plano de 
Manejo, sempre discutidas no âmbito do  seu Conselho Consultivo. 

 
 

 

VII. RECOMENDAÇÕES E CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

A. RECOMENDAÇÕES  
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8.1 O presente Relatório apresenta ao Banco os aspectos que concederão a viabilidade 
ambiental e social do Programa e confirma que o mesmo, tal como formulado e 
considerando os planos de manejo já aprovados e os que se requerem como parte 
da execução do projeto, cumpre com os requerimentos das políticas de 
salvaguardas do BID. 

8.2 Embora se entenda que os impactos gerados pelo Programa são mitigáveis ou de 
natureza positiva, e que os benefícios decorrentes das ações do Programa serão 
positivos, algumas recomendações se fazem necessárias, sobretudo em relação a 
se assegurar o compromisso dos órgãos executores para a efetiva aplicação dos 
instrumentos e procedimentos de salvaguardas ambientais e sociais estabelecidos 
pelo Programa. Nesse sentido, ressaltam-se as seguintes recomendações: 

8.3 O Banco deverá exigir como parte do Contrato de Empréstimo que o 
Mutuário cumpra com os seguintes requisitos antes do primeiro desembolso: 
i. A assinatura dos acordos interinstitucionais descritos no parágrafo (2.5); 

ii. A constituição das UEPs na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria 
de Habitação por meio da publicação da legislação específica para esse 
fim, com o pessoal e termos de referência acordados com o Banco; 

iii. Publicação da legislação de constituição e designação de pessoal da UCP ; 

iv. Aprovação do Regulamento Operativo do Programa por parte da 
Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Habitação; 

v. Iniciar a operação do Sistema de Monitoramento e Seguimento em termos 
substancialmente análogos aos acordados com o Banco. 

B. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

8.4 São condições para a execução do programa: 

i. PRRU aprovado pelo Banco para as 5.350 famílias do município de 
Cubatão será condição prévia para o inicio das obras dos projetos de 
urbanização que implicam em remoção (Cota 200, Cota 95/100 e Pinhal 
do Miranda); 

ii. Aprovação dos planos específicos de reassentamento para as 1.400 
famílias do PESM localizadas nas porções norte e sul do Parque e para 
aproximadamente 200 famílias de Juréia-Itatins, prévio inicio das ações e 
obras correspondentes; 

iii. Antes do início do reassentamento das famílias do Município de Cubatão, 
com exceção daquelas que optarem voluntariamente por soluções fora do 
dito Município, apresentar para a aprovação do Banco evidencia de haver 
posto em operação como parte do PRRU: 

• O mecanismo para prevenção de conflitos e resolução de 
reclamações com as características delineadas nos parágrafos 6.12 
e 6.13 deste IGAS; 
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• Os procedimentos de manejo de casos especiais de pessoas e 
famílias especialmente vulneráveis a que se refere o parágrafo  
5.24 deste IGAS; 

• Os planos de reassentamento pertinentes às famílias que habitam 
os setores norte e sul do PESM e também o Mosaico de Juréia-
Itatins incluirão procedimentos e mecanismos similares. 

iv. Durante a vigência do Contrato o Mutuário deverá cumprir com: 
• Todos os requisitos da Legislação brasileira relativos a aspectos de 

meio ambiente, social, relações de trabalho, saúde e segurança que 
se apliquem ao Programa; 

• Todos os requisitos associados com licenças ou autorizações de 
caráter ambiental, social, saúde e segurança, e relações de trabalho 
que se apliquem à Operação, ao Mutuário ou outras partes 
responsáveis pela execução do Programa ou por medidas de 
mitigação; 

• Todos os aspectos, componentes e requisitos estabelecidos nos 
documentos de natureza ambiental, social, saúde e segurança, e 
relações de trabalho desenvolvidos e acordados entre o Banco e o 
Mutuário durante a análise do Programa, referidos em sua 
preparação ou requeridos como parte da execução do Programa 
entre eles: (i) o plano de manejo do PESM; (ii) os planos de 
manejos das UCs do Mosaico de Juréia-Itatins; (iii) os planos de 
manejo das APAs e Mosaico de áreas protegidas marinhas; (iv) o 
Regulamento Operativo do Programa e seus anexos técnicos; (v) 
os Planos de Controle Ambiental das obras a serem executadas 
como parte do Programa; (vi) as especificações técnicas ambientais 
para a construção do Jardim Botânico; e (vii) os planos e requisitos 
ambientais relacionados a construção das habitações e infra-
estrutura requeridas para os reassentamentos; 

• Todos os aspectos dos planos de reassentamento do Programa, 
incluindo: 
a. O PRRU aprovado pelo BID durante a preparação do 

Programa para as 5.350 famílias do Município de Cubatão; 
b. Os planos de reassentamento para as 1.400 famílias do 

PESM localizadas nas porções norte e sul do Parque, que 
deverão ser preparados de acordo aos princípios do PRRU 
e da Política OP-710 do BID e aprovados pelo Banco antes 
do início dos reassentamentos correspondentes; 

c. Os planos de reassentamento e restabelecimento produtivo 
para as 200 famílias do Mosaico de Juréia-Itatins, que 
deverão ser preparados de acordo com a Política OP-710 do 
BID incluindo os aspectos referidos no parágrafo 3.24 deste 
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IGAS e aprovados pelo Banco antes do início dos 
reassentamentos correspondentes; 

d. Todas as medidas necessárias para assegurar que os 
contratos realizados entre o Mutuário e empreiteiras de 
obras ou demais órgãos executores da construção e ou 
operação de atividades da Operação contenham os 
requisitos ambientais, sociais, de saúde e segurança e de 
relações de trabalho acordados entre o Banco e o Mutuário. 

v. O Mutuário deverá consultar o Banco antes de aprovar ou implementar 
qualquer mudança significativa com respeito ao Programa, ao 
Regulamento Operativo ou outros regulamentos (incluindo os Manuais e 
Planos Operacionais para atividades de gerenciamento e mitigação 
ambiental e social); 

vi. Durante a execução do Programa o Mutuário deverá: 

• Antes de autorizar o inicio material de obras: (i) verificar o 
cumprimento das licenças pertinentes, planos de manejo ambiental 
e planos de reassentamento quando for o caso; e (ii) contratar a 
supervisão das ações respectivas de manejo socioambiental; 

• Manter o Banco informado sempre que tiver conhecimento sobre 
algum descumprimento de sua parte, ou de outras partes 
envolvidas na execução de atividades do Programa. 

vii. Durante a execução do Programa, para a efetiva gestão ambiental dos 
empreendimentos, os contratos com as construtoras devem contemplar 
cláusulas relativas à medição e pagamento das atividades dos programas 
de controle ambiental, bem como a contratação de especialistas 
necessários para tal; 

viii. O componente social do Sistema de Monitoramento do Programa, que é 
condição prévia ao primeiro desembolso do mesmo, deverá incluir o 
acompanhamento social até pelo menos dois anos depois de concluídos os 
reassentamentos ou pelo tempo adicional necessário para demonstrar a 
estabilização da população reassentada, especialmente em caso de 
vulnerabilidade; 

ix. Os informes semestrais de execução incluirão, além dos aspectos de 
execução física e operativa, informação específica sobre a implementação 
do mecanismo de prevenção de conflito e resolução reclamações, do 
mecanismo de atenção a casos especiais, de queixas apresentadas em 
outros canais. 

8.5 O Banco supervisará a implementação do Programa pelo menos semestralmente 
durante a execução dos reassentamentos, a não ser que o Banco e o Mutuário 
definam outro prazo de mútuo acordo. 
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IGAS – Link Files Tecnicos -  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35028462   
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VIII. ANEXOS 

A. PLANO DE REASSENTAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 Nelson Simões, Raul de Carvalho e Paulo Lomar | Agosto de 2009, revisado em 
 Novembro de 2009 

 

B. MAPA DO PROGRAMA E DAS UCS ABRANGIDAS 
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C. LIMITES E NÚCLEOS ADMINISTRATIVOS DO PESM 

 
 

D. LOCALIZAÇÃO DOS 7 NÚCLEOS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR NO PESM 
EM CUBATÃO 
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E. PERÍMETRO DO JARDIM BOTÂNICO DE CUBATÃO 

 
 
 
 
 
 
 

F. QUADRO COM CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS DE REASSENTAMENTO 

9.1  Os critérios listados abaixo serão os utilizados na elaboração dos planos 
operativos de reassentamento, que serão realizados para cada uma das populações 
a serem reassentadas no âmbito do Programa e que não se encontram cobertos 
pelo PRRU, elaborado para os reassentamentos dos bairros "cota" no município 
de Cubatão. 

9.2  O desenvolvimento dos planos operativos de reassentamento para todos os 
eventos de reassentamento incluirão os mecanismos de acompanhamento social 
necessários para que se assegure que as populações envolvidas possam recuperar 
e aprimorar seus meios de subsistência, visando a capacitação das mesmas para o 
desenvolvimento sustentável. 

9.3  O quadro abrange todas as situações possíveis de usos antrópicos nas UCs, 
cobrindo portanto os reassentamentos: (i) das 1.400 famílias que habitam o 
interior do PESM nos setores norte e sul ; (ii) dos ocupantes de Juréia-Itatins. 

 



Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica 
 

BR-L1241  Informe de Gestão Ambiental e Social -IGAS-  Pág. 74 de 80 

Opções a serem oferecidas e Observações 
 

Categoria de 
Uso/Habitação 

Critério de 
Elegibilidade 

Opção 1 Opção 2 Observações 
Habitantes 
Tradicionaisxvii  

1. Residência 
habitual ou de longo 
prazo, parentesco ou 
afinidade (nasceu, 
criou, se casou com 
alguém da 
comunidade) 
2. Aceito como 
membro da 
comunidade 
3. PESM: estar 
registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005 

Reassentamento e 
indenização em 
comum acordo 
com os envolvidos 
e em consonância 
com o disposto no 
Art. 42 da Lei 
federal 9.985/2000 
Obs: Algumas 
famílias 
tradicionais de 
Juréia-Itatins 
poderão ser 
remanejadas dentro 
das RDS que 
comporão o 
mosaico, para 
racionalizar o 
acesso aos serviços 
básicos 
 

Carta de crédito para 
autoreassentamento 

As áreas 
quilombolas e 
indígenas  existentes 
dentro das UC são 
regidas por 
legislação 
específica. A 
integração dessas 
áreas com a UC, 
assim como as 
medidas de controle, 
estão prescritas nos 
respectivos planos 
de manejo 

Habitantes não 
tradicionais de 
longo prazo que 
dependem das 
atividades 
agropecuárias 

PESM: estar 
registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005xviii 

No caso de 
propriedade, 
indenização da 
terra e das 
benfeitorias 
Carta de crédito 
para compra de 
propriedade rural 
(módulo rural da 
região) ou 
reassentamento em 
projeto agrícola 
realizado pelo 
ITESP de acordo 
com os critérios da 
Política Fundiária 
do Estado de São 
Paulo 

Reassentamento em 
unidade habitacional 
da CDHU ou 
concessão de carta de 
crédito de acordo 
com os critérios da 
Política Habitacional 
de interesse social do 
Estado de São Paulo 

 

Habitantes das 
UCs que não 
dependem das 
atividades 
agropecuárias 

PESM: estar 
registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005 

No caso de 
propriedade, 
indenização da 
terra e das 
benfeitorias 
Assentamento em 
unidade 
habitacional 
construída pela 
CDHU ou 
concessão de carta 
de crédito 
subsidiada de 
acordo com os 
critérios da Política 
Habitacional de 
interesse social do 
Estado de São 
Paulo 

Apoio econômico 
para a mudança 

 

Pessoas que PESM: estar No caso de Ação de reintegração As ações judiciais 
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dependem das 
atividades 
agropecuárias 
nas UCs mas 
que não moram 
em seu interior 

registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005 

propriedade, 
indenização da 
terra e das 
benfeitorias 
Reassentamento 
em projeto agrícola 
realizado pelo 
ITESP de acordo 
com os critérios da 
Política Fundiária 
do Estado de São 
Paulo 

de posse caso a área 
seja de domínio 
público 

permitem acordos 
entre as partes, que 
admitem o 
reconhecimento de 
compensações para 
a desocupação das 
áreas ocupadas 
indevidamente 

Comerciantes 
que moram de 
longo prazo 
dentro das UCs 

PESM: estar 
registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005 

No caso de 
propriedade, 
indenização da 
terra e das 
benfeitorias 
Assentamento em 
unidade 
habitacional mista 
(com espaço para 
comércio 
conjugado com a 
residência) da 
CDHU ou 
concessão de carta 
de crédito de 
acordo com os 
critérios da Política 
Habitacional de 
interesse social do 
Estado de São 
Paulo 

Apoio econômico 
para a mudança 

 

Pessoas que 
tem unidades 
residenciais  
nas UCs, mas 
não as utilizam 
de forma 
permanente (2ª 
residência/casas 
de veraneio) 

PESM: estar 
registrado no 
cadastro realizado 
pelo ITESP em 
2007 
Juréia-Itatins: estar 
registrado no 
cadastro da UC de 
2005 

No caso de 
propriedade, 
indenização da 
terra e das 
benfeitorias 
No caso de 
propriedade 
informal, ação de 
reintegração de 
posse caso a área 
seja de domínio 
público 

 As ações judiciais 
permitem acordos 
entre as partes; que 
admitem o 
reconhecimento de 
compensações para 
a desocupação das 
áreas ocupadas 
indevidamente 

Ocupantes 
novos não 
cadastrados 

Em caso de não 
haverem evidências 
de registro 

Ação de 
reintegração de 
posse caso a área 
seja de domínio 
público 

 As ações judiciais 
permitem acordos 
entre as partes; que 
admitem o 
reconhecimento de 
compensações para 
a desocupação das 
áreas ocupadas 
indevidamente 
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NOTAS COMPLEMENTARES: 
                                                
i As unidades de conservação no Brasil têm seus critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão estabelecidos pela Lei No. 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. O SNUC divide as UCs em 
dois grupos, sendo: (i) o de unidades de proteção integral, cujo objetivo é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (com exceção 
dos casos previstos na própria Lei); e (ii) o de unidades de uso sustentável, cujo objetivo 
é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais. Estão sob categoria de proteção integral: (a) Estação Ecológica; (b) 
Reserva Biológica; (c) Parque Nacional (equivalente ao Estadual); (d) Monumento 
Natural; e (e) Refúgio de Vida Silvestre. Já sob a categoria de uso sustentável estão: (a) 
Área de Proteção Ambiental; (b) Área de Relevante Interesse Ecológico; (c) Floresta 
Nacional (equivalente Estadual); (d) Reserva Extrativista; (e) Reserva de Fauna; (f) 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e (g) Reserva Particular do Patrimônio 
Natural. Todas estas categorias de preservação detêm suas próprias normas e restrições 
para a utilização, condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública, 
etc, conforme será explanado na seqüência em maiores detalhes para as UCs pertinentes. 
 
ii O Parque Estadual tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Sua posse e domínio são 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, 
de acordo com o que dispõe a Lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições 
estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. Já a pesquisa 
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 
previstas em regulamento. 
 
iii Os números das espécies da fauna ameaçadas de extinção sob classificação 
criticamente em perigo, em perigo e vulnerável de acordo com a União Mundial pela 
Natureza (Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da UICN 2004) são: 2 
espécies de anfíbios, 2 de répteis, 17 de aves e 10 de mamíferos. Pela mesma categoria de 
classificação (UICN, 2004) constam também 61 espécies de flora sob as categorias 
criticamente em perigo, em perigo e vulnerável.  
 
iv Segundo a Lei do SNUC o plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, 
com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o 
seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade de 
Conservação. O plano de manejo do PESM está disponível para download através do 
presente (link). 
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v A Ação Civil Pública (ACP), disciplinada pela Lei No. 7.347/1985, tem por objetivo 
reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
e por infração da ordem econômica e da economia popular. A legitimidade do Ministério 
Público para promover ACPs têm sua redação dada pela Lei Nº. 11.448/2007. No 
presente caso, a ACP deteve o objetivo de zelar pelo interesse comum de preservação das 
UCs, que acaba por ser sub-representado nos vários processos decisórios da sociedade, 
conforme lê-se pelos autos da ação. A sentença da esclarece: "Como informado pelos srs. 
Peritos, os impactos negativos ao meio ambiente são inerentes a qualquer tipo de 
ocupação desordenada. A indevida ocupação, sua localização e os danos ambientais 
decorrentes estão bem demonstrados (volumes 3, 4 e 5 de autos), inexistindo insurgência 
a este respeito, o que torna despicienda a dilação probatória. Considerando que a gleba 
invadida constitui unidade de conservação, a intervenção no ecossistema, quando 
admitida, deve manter compatibilidade com o plano de manejo e com os objetivos que 
ensejaram a criação do parque, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais. E é evidente que a moradia no interior do Parque Estadual é incompatível com 
sua destinação, porquanto a população invasora realiza intervenção não autorizada no 
ecossistema, realizando construções que claramente põe em risco a natureza e a função 
da referida área especialmente protegida. A sucessiva ocupação humana desvirtua a 
função ecológica do parque e os verdadeiros motivos de criação da unidade de 
conservação. Permitir a degradação progressiva e sistemática do Parque Estadual é, 
sem dúvida alguma, fulminar a biodiversidade e fazer perecer os possíveis benefícios dos 
produtos insumos. O problema social instaurado na região por permissividade dos 
Poderes Públicos não justifica tamanha degradação, pondo em risco a benesses para as 
presentes e futuras gerações e fulminando o equilíbrio ecológico. A dificuldade, que não 
se olvida, para a realocação das famílias instaladas na área é resultado da própria 
conduta das rés, posto que negligenciaram no dever de fiscalização para conter as 
invasões. E o documento juntado pela autora a fls. 2.624 é, de fato, indicativo de que a 
remoção é viável."  
 
vi A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 
pesquisas científicas, sendo sua área de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 
Lei. É proibida a visitação pública nas EEs, exceto quando com objetivo educacional, de 
acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. A 
pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 
bem como àquelas previstas em regulamento. Na EE só podem ser permitidas alterações 
dos ecossistemas no caso de: (i) medidas que visem a restauração de ecossistemas 
modificados; (ii) manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; (iii) 
coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; (iv) pesquisas 
científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples 
observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 
correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de 
um mil e quinhentos hectares. 
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vii A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações 
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 
ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. A RDS tem como objetivo básico preservar a 
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos 
naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 
conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. A 
RDS é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a Lei. O uso 
das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto 
no art. 23 da Lei do SNUC e em regulamentação específica. A RDS é gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e 
das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e 
no ato de criação da unidade. As atividades desenvolvidas obedecerão às seguintes 
condições: (i) é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os 
interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; (ii) é permitida 
e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação 
das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia 
autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e 
restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento; (iii) deve ser 
sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; 
e é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de 
manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde 
que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área. O Plano 
de Manejo da RDS definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de 
amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
unidade. 
 
viii O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 
flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública está sujeita às normas e 
restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo 
órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. A pesquisa 
científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 
previstas em regulamento. 
 
ix A Lei foi revogada por vício de origem porque foi apresentada como iniciativa do 
Poder Legislativo. Pela competência, a Lei deve ser apresentada pelo Poder executivo, 
providência que está sendo adotada. 
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x Os projetos de sustentabilidade socioeconômica foram denominados de "piloto" quando 
desenvolvidos sob a Cooperação Técnica pois, à época, detinham caráter sugestivo.,Tal 
denominação não significa que sua execução não seja abrangente em suficiência para 
todos os afetados pelo reassentamento do Programa. 
 
xi No município de Cubatão é que ocorrem as maiores pressões ao PESM, em função da 
industrialização do Município que acarretou no seccionamento do contínuo florestal 
causado pela pavimentação do Caminho do Mar (1926) e construção das vias Anchieta 
(anos 40/50) e Imigrantes (1976 e 2002), a implantação de uma vasta rede de torres e 
linhas de alta tensão, dutos, hidrelétricas, antenas, ferrovias, represas e até uma refinaria 
de petróleo. Todos estes fatores atraíram população que se instalaram em assentamentos 
irregulares ao longo de um dos principais eixos rodoviários e que por conseqüência 
multiplicam as possibilidades de impacto ambiental e penetração na unidade de 
conservação. 
 
xii Os Projetos Piloto de reassentamento e regularização fundiária previstos no 
Componente 1, produtos 1 (PESM) e 2 (Juréia-Itatins), contemplam o desenvolvimento 
de projetos cuja experiência de execução auxiliará o desenvolvimento da metodologia 
para futuras intervenções tanto nas UCs abrangidas pelo Programa como também nas 
demais UCs do Estado de São Paulo. 
 
xiii Existe um tráfego contínuo de veículos pesados que viagem entre a cidade de São 
Paulo, o pólo petroquímico de Cubatão e o porto de Santos. 
 
xiv A figura do Conselho para as Áreas de Proteção Ambiental está previsto na Lei do 
SNUC, que lê: "(Conselho é) presidido pelo órgão responsável por sua administração e 
constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e 
da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei". 
 
xv Cubatão é um município que sofre com problemas habitacionais ao ter muitos núcleos 
de habitação irregular e poucas novas áreas passíveis de serem desenvolvidas, 
principalmente para habitação de interesse social. Ilustra-se o argumento com o fato de 
que seu Plano Diretor elencou 9 áreas para futuros desenvolvimentos habitacionais de 
interesse social (bolsões) e apenas 3 deles tornaram-se viáveis (sendo dois deles parte 
deste Programa). As pessoas com nível de renda mais elevado que trabalham nas 
indústrias de Cubatão residem em outras cidades como Santos, São Vicente, Praia 
Grande, Guarujá, São Paulo e Região do ABC Paulista, que integra a Região 
Metropolitana de São Paulo. 
 
xvi Segundo parecer da Procuradoria Geral do Estado, apenas benfeitorias (edificações 
com valor agregado) são sujeitas à indenização. No caso dos ocupantes dos núcleos que 
se encontram em áreas do Estado, parte delas dentro do PESM, as edificações não podem 
ser consideradas benfeitorias visto que estão degradando o meio ambiente em áreas 
impróprias para ocupação e vão exigir do próprio Estado não apenas recursos para sua 
recomposição como recursos para a realocação.  
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xvii A população tradicional dominantes nas áreas do PESM e Juréia-Itatins é a caiçara. 
Não esta previsto no Programa a interferência com populações  indígenas e quilombolas. 
xviii Foi realizado um cadastramento na região em 1990, atualizado em 2005, instituído 
pelo Decreto Estadual Nº 32.412 de 1° de outubro de 1990. 


