CONSULTA PÚBLICA PARA CRIAÇÃO
DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO
GUARUJÁ

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dezembro / 2020

O QUE SÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC)?
São territórios legalmente criados pelos governos federal, estadual ou municipal, visando a
conservação dos espaços naturais e dos serviços
ambientais.
No caso do Guarujá, foram percebidos os seguintes serviços ambientais potenciais dos espaços naturais, em caso de implantação da UC: manutenção da vazão hídrica; mitigação dos impactos de eventos hídricos extremos; proteção contra
assoreamento do canal de Bertioga; melhoria da
qualidade da água; promoção de abrigo, reprodução e alimentação para a fauna e para o desenvolvimento da flora; manutenção da conectividade
entre fragmentos de vegetação natural existentes

na paisagem, favorecendo o fluxo gênico; criação
de espaços para esporte, lazer, cultura e educação
disponíveis para a população do Guarujá e seus
visitantes; e, por fim, a nova UC ampliará as alternativas de geração de renda, favorecendo a melhoria das condições socioeconômicas da população que depende de atividades associadas ao uso
sustentável de recursos naturais e culturais, tais
como agricultura urbana, pesca artesanal e turismo sustentável.

O QUE É UMA APA?
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000)
divide as Unidades de Conservação em dois grupos:
Proteção Integral
Área de proteção para manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto
dos seus atributos naturais. Exemplo: Parque Estadual da Serra do Mar (PESM).
Uso Sustentável
Áreas para exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo
a biodiversidade e os demais atributos ecológicos,
de forma socialmente justa e economicamente
viável. Exemplo: APA da Serra do Guararu.

Conforme o exemplo, a APA faz parte do grupo de uso sustentável, permitindo e apoiando a
coexistência dos espaços naturais com aqueles
ocupados pelo homem. É uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana,
constituída por áreas públicas e privadas sem necessidade de desapropriação das terras privadas.
É dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para
a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais.
O disciplinamento do uso do solo se dá por
meio de regras estabelecidas em plano de manejo
da APA, em um processo participativo com a população residente e do entorno. O desafio da gestão concentra-se na promoção da conservação da
biodiversidade em conjunto com as áreas privadas.

POR QUE CRIAR UMA NOVA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO GUARUJÁ?
Os principais benefícios que a Unidade de
Conservação pode trazer ao município são:


Disciplinar a ocupação humana em áreas de
risco associadas a deslizamentos nas encostas
da Serra de Santo Amaro;



Proteção da biodiversidade da Floresta Ombrófila Densa presente nos morros, das áreas
de Mangue e de Restinga e do fluxo gênico da
fauna nestes espaços naturais, criando condições de manejo adequado da vegetação natural e do entorno;



Manutenção e aumento da beleza da paisagem da região;



Proteção dos recursos hídricos, principalmente das nascentes na serra de Santo Amaro e
do estuário na área de Mangue;



Promoção da qualidade de vida da população
residente no entorno;



Valorização imobiliária sustentável na região;



Potencial de criação de novos atrativos turísticos para o município, além das opções associadas às praias, visando o turismo sustentável;



Geração de renda com o incentivo do turismo
e da dinamização das cadeias de valor para
produtos da agricultura orgânica existente na
região.

COMO CRIAR UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO?
Os passos para a criação são definidos pelo
Sistema Nacional de Unidades de Conservação:
PASSO 1: Estudo de Viabilidade Técnica

cas locais. O estudo completo está disponível no
site da prefeitura em dois relatórios técnicos emitidos pelo IPT.

Pesquisas na área pretendida que investiga
aspectos da biodiversidade local e regional
(vegetação e fauna), paisagem (conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa e estudos
que permitem indicar áreas potencialmente mais
ricas em espécies nativas), meio físico (água, relevo, clima e suscetibilidade natural), dinâmica da
população residente e no entorno e disciplinamento existente da ocupação do território (Plano
Diretor vigente). O estudo no município do Guarujá está sendo realizado pelo IPT em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá.

PASSO 2: Consulta Pública

Os resultados desse estudo apoiam a tomada
de decisão para a relevância da criação de Unidade de Conservação e sua delimitação, recomendando a categoria mais adequada às característi-

PASSO 3: Decreto de Criação

Visa informar a população local sobre a proposta apontada no estudo de viabilidade técnica,
esclarecer dúvidas do processo e dar voz às manifestações, críticas e sugestões pertinentes à área
pretendida para a criação de Unidade de Conservação. No presente projeto, as consultas públicas
serão realizadas por meio de duas oficinas participativas e uma audiência pública. Este documento
apresenta as principais informações do Estudo de
Viabilidade Técnica para apoiar a população para
a consulta pública.
Com a categoria e delimitação finalizada após
a consulta pública, um decreto de criação é expedido pelo prefeito do município.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NUMA APA?
As normas e restrições em uma APA dependem dos seus objetivos de criação e são específicas para cada zona (setor) a ser estabelecida no
Plano de Manejo da futura APA.
Para o plano de manejo são feitos estudos
detalhados para diferenciar as características
particulares das diferentes áreas dentro da Unidade de Conservação, criando assim zonas mais
restritivas (aquelas com maior grau de biodiversidade que merece maior proteção) e zonas menos restritivas (zonas com certo grau de antropização, ou que já possuam áreas urbanas consolidadas no caso da APA).
Sobre as áreas da Unidade de Conservação
ocupadas por propriedades privadas há uma espacialização que implica em uma territorialidade

já reconhecida juridicamente (zona rural, zona
urbana, zona de expansão urbana, área de preservação permanente, reserva legal), para as
quais existe uma série de leis e decretos, nos diferentes níveis de governo, que normatiza seus
usos, formas e condições de ocupação. Somamse a esses diplomas legais, outros dispositivos
normativos, como os Planos Diretores, Plano de
Desenvolvimento, Zoneamentos EcológicoEconômicos, entre outros, que disciplinam a ocupação social nesses espaços, com os quais o Plano de Manejo da Unidade deve buscar dialogar e
torná-los, na medida do possível, mais vinculados e coerentes com os propósitos da APA.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
Vegetação Natural e Paisagem
Na área pretendida para a APA, é notória a
importância da conservação da Serra de Santo
Amaro e de diferentes fitofisionomias do entorno,

constituindo um contínuo com a Serra do Guararu
e assegurando a conectividade da paisagem do
município do Guarujá e entorno.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
FRAGMENTOS FLORESTAIS —Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa
Contempla os fragmentos florestais onde no passado houve intervenção humana para o uso da terra, configurando em formações de vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa. Esses fragmentos florestais encontram-se em diferentes estágios sucessionais (estágio médio a avançado), representando distintos graus de conservação e com estratificação vertical variada, podendo o dossel
apresentar ou não árvores emergentes.

MANGUE—Formação arbórea / arbustiva-herbácea de terrenos marinhos lodosos
Essa classe representa a fitofisionomia de ambiente salobre, situada na desembocadura de rios e regatos de mar, onde nos solos limosos cresce uma vegetação especializada e adaptada à salinidade
das águas. Três gêneros de árvores são característicos de um manguezal brasileiro típico: Rhizophora, Avicennia e Laguncularia.

RESTINGA—Formação arbórea / arbustiva-herbácea de terrenos marítimos recentes
Engloba o conjunto das comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência marinha e
flúvio-marinha. Essas comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica. Nesta classe foram consideradas as fitofisionomias predominantemente arbóreas da
formação de restinga, como as florestas baixa e alta de restinga, bem como a floresta paludosa, sujeita a alagamentos periódicos ou permanentes, com predomínio de espécies como caixeta e guanandi. Também foram consideradas as comunidades vegetais, formadas predominantemente pelo
estrato herbáceo-arbustivo, com predominância de arbustos de ramos retorcidos formando moitas
intercaladas com espaços desnudos ou aglomerados contínuos, que são encontradas nos ambientes
de praias, dunas e cordões arenosos, e também podem ser conhecidas como escrube, jundu ou
nhundu.

ECÓTONO - entre Mangue e Restinga
Contempla as áreas de transição entre manguezal e vegetação de restinga que é controlada pela baixa frequência de inundação e pela drenagem terrestre. Essas faixas podem ser consideradas ótimos
indicadores biológicos e ecológicos das variações hidrológicas do meio. São ainda essenciais como
atenuadores do efeito erosivo das preamares mais extremas sobre o talude da restinga.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
Áreas do Entorno dos Fragmentos de Vegetação Nativa
A floresta urbana do Guarujá, cercada por
área densamente urbanizada, tem importante
função para a qualidade de vida da população do
município e dos seus visitantes, por prover diversos serviços ecossistêmicos, entre eles, os relacionados à conservação da cobertura vegetal e da
biodiversidade e à beleza da paisagem.
A população do entorno do conjunto de fragmentos de vegetação nativa (300 m de distância
da vegetação natural) que compõe a floresta urbana do município é diretamente beneficiada pelos serviços ecossistêmicos providos.
A relação entre a população do entorno com
a floresta urbana do Guarujá pode ser de natureza econômica – com o aproveitamento de recursos hídricos ou a geração de renda ligada ao turis-

mo – recreativa – como local para prática de esportes ou para contemplação da natureza – e
educativa – como área de estudo para pesquisas
científicas, atividades ligadas à educação formal e
informal, além de atividades ligadas ao patrimônio histórico.
Por meio do diagnóstico rápido participativo
e questionário online, foi possível observar que a
população percebe os benefícios gerados por todas as áreas com vegetação nativa. Em geral, os
benefícios mais percebidos pela população para
todas as áreas analisadas foram: a proteção da
biodiversidade, a beleza da paisagem, a proteção
dos recursos hídricos e a qualidade de vida.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
Áreas dos Morros – Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa
A Serra de Santo Amaro se sobressai na
área da Ilha de Santo Amaro como uma feição
de destaque na paisagem, com amplitude topográfica de aproximadamente 340 m.
Os morros e encostas do município são cobertos por vegetação secundária de Floresta
Ombrófila Densa. Esses fragmentos de vegetação natural possuem uma estrutura espacial de
relevante interesse ecológico, com áreas de tamanho considerável e com uma conectividade
que favorece a sobrevivência de populações de
fauna e flora nesses remanescentes.
De acordo com os dados secundários de
fauna obtidos em estudos realizados em áreas
de morro do município de Guarujá, foram registradas 372 espécies da fauna terrestre, divididas
nos grupos répteis (14 espécies), anfíbios (9 espécies), aves (311 espécies), mamíferos de médio e grande porte (27 espécies), pequenos ma-

míferos terrestres (10 espécies) e pequenos mamíferos voadores (1 espécie). Deste total de espécies de fauna computado para a Floresta Ombrófila Densa do Guarujá, 87 são endêmicas de
Mata Atlântica, 29 são ameaçadas de extinção e
seis são espécies migratórias.
Geotecnicamente, os terrenos localizados
nos morros, dependendo da sua localização e
inclinação, podem ser aptos ou impróprios à
ocupação, desde que avaliados por estudos específicos e/ou adotadas obras e medidas de proteção e estabilização. Na Serra de Santo Amaro
e demais morros há maior abrangência de áreas
caracterizadas como de suscetibilidade alta a
movimentos gravitacionais de massa.
Em função da altitude, esses locais são pontos possíveis para implantação de mirantes, trilhas e educação ambiental.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
Áreas de Mangue
Compõem regiões costeiras alagadiças sob
a influência das marés e próximos ao desemboque de rios. Os manguezais são importantes
para o equilíbrio ambiental por meio das suas
funções ambientais de: preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a biodiversidade e a estabilidade geológica; facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora; proteger o solo; e assegurar o
bem-estar das populações humanas.
O mangue desempenha outro papel fundamental na redução do processo erosivo, com as
raízes da vegetação fixando o solo local e criando um filtro de retenção dos sedimentos.
A área do mangue, de acordo com a Carta
Geotécnica do munícipio, engloba os terrenos
baixos e planos, sujeitos a períodos cíclicos de
inundação, conforme a variação das marés. Os

terrenos são geotecnicamente impróprios à
ocupação. Caso contrário, o assoreamento dos
sedimentos erodidos pode afetar o canal de
Bertioga e, inclusive, o canal do porto de Santos.
Das espécies registradas que podem ocorrer no mangue, foram registradas 42 espécies
da fauna terrestre, divididas nos grupos répteis
(1 espécie), aves (39 espécies), mamíferos de
médio e grande porte (1 espécie) e pequenos
mamíferos terrestres (2 espécies). Deste total
de espécies computado para áreas de mangue
do Guarujá, 24 são endêmicas de Mata Atlântica, seis são ameaçadas de extinção e cinco são
espécies migratórias.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TÉCNICA
Áreas de Restinga
Constituem espaços de solos arenosos distribuídos ao longo de áreas interiores da planície costeira, em geral apresentando cordões de
dunas, e cujos ecossistemas formados sofreram
influência variada de acordo com as condições
dinâmicas do mar e da topografia resultante.
No Guarujá, as restingas constituem áreas
aplanadas com elevações de pequenas dunas,
que formam cordões arenosos, sendo que nas
faixas entrecordões ocorrem drenagens perenes ou semiperenes. Sua terraplanagem induz,
em geral, a formação de áreas alagadas, bem
como podem apresentar problemas de fundação para obras civis ou de infraestrutura.
De acordo com os dados secundários obti-

dos em estudos de fauna realizados em área de
restinga, no município do Guarujá, foram registradas 469 espécies da fauna terrestre, divididas nos grupos répteis (10 espécies), anfíbios
(22 espécies), aves (277 espécies), mamíferos
de médio e grande porte (23 espécies), pequenos mamíferos terrestres (8 espécies) e pequenos mamíferos voadores (1 espécie). Da biota
aquática, foram registrados 107 espécies de
peixes e 21 de crustáceos.
Deste total de espécies computadas para
áreas de restinga do Guarujá, 184 são endêmicas de Mata Atlântica, 43 são ameaçadas de
extinção e 21 são espécies migratórias.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA
Áreas do Ecótono entre Mangue e Restinga
Os ecótonos podem ser caracterizados como áreas de transição entre os manguezais e as
restingas. O ecótono é como uma zona de transição, comumente de solo arenoso, ausente de
cobertura vegetal ou mesmo abrigando uma
vegetação herbácea.
Sua importância, especificamente no Guarujá, está relacionada com a conservação das
suas características que permitem o controle
dos processos erosivos e suas consequências no
assoreamento dos canais de Bertioga e do Porto
de Santos.
Para algumas espécies de fauna, mesmo
que não seja o habitat preferencial, o ecótono
entre mangue e restinga pode representar uma
área permeável, com vegetação nativa, para
deslocamento, principalmente para predadores
de topo de cadeia que utilizam extensas áreas
de vida.

Considerando a alta diversidade obtida nos
estudos da restinga e de acordo com os aspectos ecológicos conhecidos para algumas das espécies, é muito provável que muitas delas se
utilizem do ambiente dos ecótonos. Dentre outras, citam-se: das aves, muitas têm certo grau
de tolerância à salinidade e as que utilizam as
áreas de mangue e restinga podem ocorrer nesses ambientes (ex.: figurinha-do-mangue, tiêsangue); dos mamíferos, pode-se citar o mãopelada, a lontra e a capivara; dos répteis, podese citar a jararaca e jararacuçu e o jacaré-dopapo-amarelo. Além disso, as espécies da biota
listadas para mangue e restinga, como inúmeros
peixes e crustáceos, são de muito provável ocorrência nas áreas de ecótono entre mangue e
restinga.

ONDE SERÁ A APA SANTO AMARO?
O Estudo de Viabilidade Técnica indicou
áreas prioritárias para a criação de Unidades de
Conservação. Com base na capacidade institucional para sua gestão posterior, a categoria escolhida foi a Área de Proteção Ambiental (APA).
O desenho da área pretendida foi também
pensado com base no estudo de viabilidade técnica realizado pelo IPT e nas discussões com a
Secretaria de Meio Ambiente e Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do projeto,
atrelando as informações técnicas com a visão
da capacidade de gestão da instituição.
O mapa abaixo apresenta o esboço da área
pretendida para a APA Santo Amaro que será
apresentada em consulta pública. Buscou-se
integrar nesta proposta a maior parte dos fragmentos de vegetação nativa da área de estudo,
e em meio a essas áreas naturais, incluíram-se
áreas no seu entorno imediato cuja população
se beneficiaria diretamente dos serviços ambi-

entais prestados pela natureza e áreas que estão envolvidas pelos fragmentos, ou seja, encontram-se entre os fragmentos, fazendo possivelmente parte do fluxo gênico, se tornando
essenciais na conservação da biodiversidade.
As áreas incluídas na APA Santo Amaro que
já se encontram urbanizadas funcionariam como uma zona tampão, ou zona de amortecimento, nas quais algumas ações a serem elaboradas no Plano de Manejo poderiam contribuir
para gerar áreas mais permeáveis para a melhoria da conectividade na paisagem.
Além disso, buscou-se limites físicos (como
ruas e bairros) para tornar a delimitação geográfica da APA mais fácil de ser interpretada no local.
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