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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Zona Costeira é o espaço geográfico a partir do qual o Brasil se constituiu, ou seja, onde foram 

construídos os primeiros assentamentos populacionais e as dinâmicas extrativas e econômicas que 

sustentaram a economia do país durante o período colonial. Dada a sua importância ambiental, foi 

considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal de 19881, direcionando a formulação de 

diversas políticas públicas que visam a uma gestão específica desse espaço geográfico, com diretrizes 

pautadas no desenvolvimento econômico e social, associado à conservação dos ecossistemas e da 

paisagem natural. 

Em consonância com os pressupostos constitucionais e o arcabouço regulatório nacional, o 

Gerenciamento Costeiro do Estado de São Paulo (GERCO) completa três décadas de discussões, desde 

as primeiras tentativas de macrozoneamento, nas décadas de 1980 e 1990, passando pela aprovação 

da Lei que instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, em 1998, pela publicação dos 

decretos estaduais que dispõem sobre os Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEEs) do Litoral Norte 

(2004) e da Baixada Santista (2013), até o presente momento, em que se apresenta a proposta de 

revisão do ZEE do Litoral Norte.  

O ZEE do Litoral Norte, que abrange os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 

Ubatuba, foi elaborado para regrar os usos e atividades econômicas, caracterizadas pelo 

desenvolvimento turístico, pesqueiro, imobiliário e portuário, de forma a garantir a conservação dos 

recursos naturais e não comprometer a qualidade de vida de sua população.  

Sua aplicação está diretamente ligada ao planejamento municipal, consubstanciado sobretudo nos 

planos diretores, e ao exercício da fiscalização e do licenciamento de atividades e de 

empreendimentos, os quais devem seguir as disposições do ZEE, priorizando a manutenção dos 

ecossistemas e das paisagens naturais do Litoral Norte.   

Este material visa ampliar a divulgação e subsidiar tecnicamente a participação popular para promover 

o aprimoramento da proposta de revisão do ZEE do Litoral Norte, a partir da realização de audiências 

públicas efetivadas conforme ritos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). A proposta 

de revisão do ZEE-LN compõe-se por uma minuta de decreto e por mapas que definem os limites das 

zonas terrestre e marinhas, discutidos e elaborados pelo Grupo Setorial de Coordenação do Litoral 

Norte (GS-LN) no período de 2010 a 2016. O material disponibilizado para consulta pública expõe, 

ainda, os pressupostos legais do Gerenciamento Costeiro, o contexto socioeconômico e ambiental da 

região no período da revisão, a atuação do Grupo Setorial e o embasamento técnico da proposta em 

discussão.  

  

                                                           
1 Constituição Federal de 1988: CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE, art. 225, § 4º: “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais” 
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2. O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 
 

a. Lei Estadual nº 10.019/1998 

O processo de institucionalização do Gerenciamento Costeiro no Brasil teve início com a edição da Lei 

Federal nº 7.661/1988, que estabeleceu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) como 

parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da Política Nacional de Recursos do 

Mar (PNRM)2. O detalhamento e a operacionalização desse plano foram estabelecidos pelo PNGC I 

(Resolução nº 01/1990 da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar - CIRM), posteriormente 

revisado pelo PNGC II (Resolução nº 005/1997 da CIRM).  

De forma genérica, estes dois planos estabeleceram os bens naturais a serem protegidos na Zona 

Costeira, bem como os instrumentos necessários à correta utilização e à preservação dos recursos 

naturais e dos ecossistemas costeiros. Além disso, reforçaram que o planejamento e o gerenciamento 

das atividades na Zona Costeira deveriam ocorrer de forma integrada, descentralizada e participativa, 

e atribuíram aos estados a tarefa de elaborar as políticas e os planos de Gerenciamento Costeiro, 

incluindo o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). 

Com base nestas prerrogativas, em 1998 foi instituído o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

(PEGC) do Estado de São Paulo por meio da Lei Estadual nº 10.019/1998. Esta lei estabeleceu como 

objetivo disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais da Zona Costeira paulista, visando 

à melhoria da qualidade de vida das populações locais e à proteção dos ecossistemas e da paisagem 

natural. Tomando como base as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro, o Plano Estadual estipulou metas e diretrizes para a consecução de seus objetivos, um 

sistema de gestão participativo e tripartite que envolve estado, municípios e sociedade civil organizada 

e os instrumentos de gerenciamento para atingir os fins previstos. 

Além disso, o PEGC delimitou a zona costeira, subdividindo-a em quatro setores distintos, definiu a 

tipologia das zonas que deveriam compor o ZEE, os usos permitidos em cada zona, bem como as 

atividades proibidas e as penalidades a serem aplicadas no caso de infrações. Estabeleceu, ainda, que 

o licenciamento e a fiscalização deveriam ser realizados com base em normas e critérios estabelecidos 

no ZEE, a ser instituído mediante decreto estadual, sem prejuízo das demais normas vigentes. 

Em síntese, esta forma de gestão ambiental priorizou a adoção de enfoques interdisciplinares e 

multisetoriais, abarcando uma vasta gama de situações e conflitos ambientais, sociais e econômicos, 

e conferiu ao Gerenciamento Costeiro um caráter articulador, de planejamento e de ordenamento do 

uso dos recursos ambientais, representando um verdadeiro pacto regional.  

 

                                                           
2 As diretrizes gerais para a PNRM foram baixadas pelo Presidente da República em 1980, sendo posteriormente atualizadas 
pelo Decreto Federal nº 5.377/2005. Já a PNMA foi instituída pela Lei Federal nº 6.938/1981. 
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b. Instrumentos do GERCO 

À luz do que estipula o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o artigo 9º da Lei Estadual nº 

10.019/1998 definiu os instrumentos de que se vale o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro para 

atingir os fins previstos na referida lei: 

Zoneamento Ecológico-Econômico: principal instrumento de ordenamento territorial, estabelece as 

normas disciplinadoras para ocupação do solo e uso dos recursos naturais que compõem os 

ecossistemas e aponta as atividades econômicas mais adequadas para cada tipologia de zona. 

Sistema de Informações: conjunto de informações cartográficas, geoambientais, estatísticas, 

socioeconômicas e de sensoriamento remoto (fotos aéreas e imagens de satélite), organizadas para 

subsidiar a gestão ambiental. 

Plano de Ação e Gestão: conjunto de programas e projetos setoriais e integrados, compatíveis com 

diretrizes estabelecidas no zoneamento, de modo a alcançar metas de qualidade ambiental para os 

diversos setores costeiros. 

Controle e Monitoramento: conjunto de procedimentos orientadores do licenciamento e fiscalização 

das atividades socioeconômicas, a partir do acompanhamento de alterações na cobertura vegetal, no 

uso do solo e na qualidade das águas. 

Dentre os instrumentos estabelecidos pelo Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro destaca-se o 

Zoneamento Ecológico-Econômico. No âmbito nacional, este instrumento foi inicialmente instituído 

pela Lei Federal nº 6.938/1981, que dispôs sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e definiu o 

Zoneamento Ambiental como um de seus instrumentos. Posteriormente, em 2002, foi regulamentado 

pelo Decreto Federal nº 4.297/2002, que estabeleceu critérios para o Zoneamento Ecológico-

Econômico no Brasil.  

De forma inequívoca, o Decreto Federal nº 4.297/2002 reafirmou a importância do ZEE como 

instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 

obras e atividades públicas e privadas. Deve estabelecer normas de uso e metas de proteção ambiental 

que compatibilizem o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, assegurando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. A sua formulação deve 

contar com ampla participação e resulta na divisão do território em zonas, de acordo com as 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento 

sustentável. 

No Estado de São Paulo, o Zoneamento Ecológico-Econômico está previsto na Constituição Estadual 

de 1989, na Política Estadual de Meio Ambiente de 19973 e na Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(PEMC) de 20094. Entretanto, conforme mencionado, foi inicialmente regulamentado para a Zona 

Costeira por meio do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de 19985, segundo as diretrizes do 

                                                           
3 Lei Estadual nº 9.509/1997. 
4 Lei Estadual nº 13.798/2009 e Decreto Estadual nº 55.947/2010. 
5 Lei Estadual nº 10.019/1998 e Decretos Estaduais nº 47.303/2002 e nº 57.328/2011.  
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Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro de 19886, por meio do qual foram definidos os usos e as 

formas de ocupação da Zona Costeira, tanto na porção terrestre quanto na porção marinha. 

De acordo com o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, o ZEE é definido como “instrumento 

básico de planejamento que estabelece, após discussão pública de suas recomendações técnicas, 

inclusive a nível municipal, as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em 

zonas específicas, definidas a partir das análises de suas características ecológicas e socioeconômicas”. 

Além da identificação das unidades territoriais que, por suas características socioambientais e 

dinâmicas internas devem ser objeto de disciplina especial, o ZEE deve também definir normas e metas 

ambientais e socioeconômicas a serem alcançadas por meio de programas de gestão. 

Os artigos 11 e 12 da Lei Estadual nº 10.019/1998 (atualizados pela Lei Estadual nº 15.688/2015) 

estabelecem a tipologia das zonas e os usos permitidos em cada uma delas para a Zona Costeira 

paulista, áreas terrestres e marinhas: 

 

LEI ESTADUAL nº 10.019/1998 (alterada pela Lei Estadual nº 15.688/2015) – Tipologia das zonas e usos permitidos 

ZONA TIPOLOGIA DA ZONA (Artigo 11) USOS PERMITIDOS (Artigo 12) 

Z1 

Zona que mantém os ecossistemas primitivos em 

pleno equilíbrio ambiental, ocorrendo uma 

diversificada composição de espécies e uma 

organização funcional capazes de manter, de forma 

sustentada, uma comunidade de organismos 

balanceada, integrada e adaptada, podendo ocorrer 

atividades humanas de baixos efeitos impactantes; 

Preservação e conservação, pesquisa científica, 

educação ambiental, manejo auto-sustentado, 

ecoturismo, pesca artesanal e ocupação humana, de 

forma a manter as características das zonas definidas 

no artigo anterior; 

Z2 

Zona que apresenta alterações na organização 

funcional dos ecossistemas primitivos, mas e 

capacitada para manter em equilíbrio uma 

comunidade de organismos em graus variados de 

diversidade, mesmo com a ocorrência de atividades 

humanas intermitentes ou de baixos impactos. Em 

áreas terrestres, essa zona pode apresentar 

assentamentos humanos dispersos e pouco 

populosos, com pouca integração entre si; 

Todos os usos mencionados anteriormente e, de 

acordo com o grau de alteração dos ecossistemas, 

manejo sustentado, aquicultura e mineração 

baseadas em Plano Diretor Regional de Mineração, a 

ser estabelecido pelos órgãos competentes; 

Z3 

Zona que apresenta os ecossistemas primitivos 

parcialmente modificados, com dificuldades de 

regeneração natural, pela exploração, supressão ou 

substituição de algum de seus componentes, em 

Todos os usos citados anteriormente e dependendo 

do grau de modificação dos ecossistemas, a 

agropecuária, a silvicultura e a pesca industrial nas 

unidades que as permitam; 

                                                           
6 Lei Federal nº 7.661/1988 e Decreto Federal nº 5.300/2004. 
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LEI ESTADUAL nº 10.019/1998 (alterada pela Lei Estadual nº 15.688/2015) – Tipologia das zonas e usos permitidos 

ZONA TIPOLOGIA DA ZONA (Artigo 11) USOS PERMITIDOS (Artigo 12) 

razão da ocorrência de áreas de assentamentos 

humanos com maior integração entre si; 

Z4 

Zona que apresenta os ecossistemas primitivos 

significativamente modificados pela supressão de 

componentes, descaracterização dos substratos 

terrestres e marinhos, alteração das drenagens ou da 

hidrodinâmica, bem como, pela ocorrência, em áreas 

terrestres, de assentamentos rurais ou periurbanos 

descontínuos interligados, necessitando de 

intervenções para sua regeneração parcial; e 

Todos os usos citados anteriormente, mais 

assentamentos urbanos descontínuos, restritos às 

unidades que os permitam conforme regulamento 

dos zoneamentos estabelecidos para os setores 

costeiros; estruturas e atividades náuticas de apoio à 

atividade turística e lazer náutico; turismo e lazer; e 

(NR) 

Z5 

Zona que apresenta a maior parte dos componentes 

dos ecossistemas primitivos degradada, ou suprimida 

e organização funcional eliminada. 

Além dos usos mencionados anteriormente, o 

assentamento urbano, as atividades industriais e 

aerorrodoportuárias, de acordo com o estabelecido 

em legislação municipal.  (NR) 

Quadro 1:  Tipologias das zonas e usos permitidos, de acordo com o Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. Org.: Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), 2016. 

 

O enquadramento nos diferentes tipos de zona, conforme o Artigo 13, não atenderá necessariamente 

às características atuais de cada área, mas respeitará a dinâmica de ocupação do território e as metas 

de desenvolvimento socioeconômico e de proteção ambiental a serem alcançadas. Estas metas 

orientarão os Planos de Ação e Gestão integrados e compatibilizados com os planos diretores regionais 

e municipais e, na ausência destes, com as leis municipais de uso e ocupação do solo. 

O ZEE é realizado em escala regional, sendo necessária a compatibilização das normas definidas para 

utilização dos recursos naturais às diretrizes de uso do solo municipais que, por sua vez, estabelecem 

o ordenamento urbanístico e construtivo. 

Verifica-se, portanto, que o ZEE vai muito além da simples delimitação de unidades territoriais 

homogêneas, ao exercer um papel fundamental na orientação das ações concretas que deverão ser 

implementadas para melhoria da qualidade socioambiental. 
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c. Setores costeiros 

Para fins do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, a Zona Costeira paulista subdivide-se em 

quatro setores com características distintas:  

Setor Litoral Norte: com uma área de 1.987 km², abrange os municípios de São Sebastião, Ilhabela, 

Caraguatatuba e Ubatuba. Trata-se de uma região caracterizada pelas atividades turística, pesqueira, 

imobiliária e portuária, além da existência de significativa biodiversidade, preservada em mais de 70% 

do território sob a forma de Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI).  

Setor da Baixada Santista: com uma área de 2.373 km², abrange os municípios de Bertioga, Guarujá, 

Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Trata-se de uma região 

de características metropolitanas, com intensa ocupação urbana e a presença do polo industrial em 

Cubatão e do porto de Santos, o principal porto nacional. 

Setor Vale do Ribeira: com uma área de 13.846 km², abrange os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, 

Barra do Turvo, Cajati, Eldorado, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, 

Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, Sete 

Barras e Tapiraí. Apesar de não possuir interface direta com o mar, este setor foi estabelecido por 

influenciar sobremaneira a biodiversidade e os recursos hídricos da área costeira. 

Setor Complexo Estuarino Lagunar de Iguape e Cananéia: com uma área de 3.418 km², abrange os 

municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Possui significativo conjunto de atributos ambientais 

e culturais, constituídos de cobertura vegetal original, manguezais e restingas, além de comunidades 

tradicionais. Por ser extremamente vulnerável, encontra-se sob a jurisdição de um mosaico de 

Unidades de Conservação. 

 

 

Figura 1:  Setorização do litoral paulista.  
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d. Composição do Grupo Setorial 

A lei que instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro previu a constituição de um sistema 

colegiado de gestão com participação dos governos estadual e municipal e da sociedade civil, 

consubstanciado no Grupo de Coordenação Estadual, ao qual se integram os quatro Grupos Setoriais 

correspondentes aos quatro setores costeiros do litoral paulista. Esse formato teve como objetivo 

efetivar a gestão democrática e transparente por meio da ampliação do processo participativo na 

formulação das políticas públicas para a Zona Costeira do Estado. 

A composição e o funcionamento do Grupo de Coordenação Estadual e dos Grupos Setoriais de 

Coordenação foram definidos pelo Decreto Estadual nº 47.303/2002, posteriormente alterado pelo 

Decreto Estadual nº 57.328/2011. De acordo com os mesmos, o Grupo de Coordenação Estadual é 

composto por 24 membros integrantes dos quatro Grupos Setoriais, com representação igualitária dos 

órgãos e instituições do governo estadual, dos municípios e da sociedade civil organizada. A 

presidência do Grupo de Coordenação Estadual é exercida por um de seus membros, com mandato de 

dois anos, o qual pode ser reconduzido uma única vez.  

Os quatro Grupos Setoriais, assim como o Grupo de Coordenação Estadual, também são compostos 

de forma igualitária por representantes de órgãos do Governo do Estado, dos municípios e da 

sociedade civil organizada. O Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte, especificamente, é 

integrado por 24 membros, dos quais oito representam o Governo do Estado, oito representam os 

municípios e oito representam a sociedade civil organizada. No Litoral Norte, as representações 

municipais e da sociedade civil organizada são definidas por dois representantes titulares de cada um 

dos quatro municípios que compõem o Grupo Setorial.  

 

Figura 2:  Composição do Grupo de Coordenação Estadual e dos Grupos Setoriais de Coordenação do 

Gerenciamento Costeiro, segundo o PEGC. Org.: CPLA, 2016. 

 

Os Grupos Setoriais têm como atribuição elaborar as propostas de zoneamento e fazer a sua 

atualização quando necessário, bem como elaborar os Planos de Ação e Gestão. O Grupo de 

Coordenação Estadual, por sua vez, deve atualizar o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, bem 

como apreciar e compatibilizar as propostas de zoneamento e os Planos de Ação e Gestão elaborados 

pelos Grupos Setoriais.  
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e. Decreto Estadual nº 49.215/2004 

Os trabalhos iniciais para a elaboração do ZEE do Litoral Norte remontam ao final da década de 1980, 

quando a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) sistematizou e analisou uma 

série de informações georeferenciadas, referentes à declividade, geologia, geomorfologia, 

oceanografia, climatologia, uso do solo, cobertura vegetal, geotecnia, infraestrutura, turismo, 

parcelamento do solo, pesca e aquicultura. Tais análises viabilizaram a definição da “Proposta de 

Macrozoneamento do Litoral Norte”, como então se denominava, à época, o Zoneamento Ecológico-

Econômico.  

No final da década de 1990 estes trabalhos se intensificaram, a partir da promulgação do Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro e a consequente necessidade de regulamentação dos 

instrumentos por ele previstos, especialmente do Zoneamento Ecológico-Econômico. Em 2002 foi 

publicado o Decreto Estadual nº 47.303/2002, que instituiu e disciplinou a composição e o 

funcionamento do Grupo de Coordenação Estadual e dos Grupos Setoriais de Coordenação relativos a 

cada um dos quatro setores costeiros, dentre os quais, o Grupo Setorial do Litoral Norte.  

As discussões do Zoneamento Ecológico-Econômico foram extremamente complexas e originaram a 

proposição sequencial de três minutas de decreto. Naquele momento, eram pautadas a especificidade 

do processo de ocupação do Litoral Norte, que caracterizava-se prioritariamente pela presença de 

condomínios de alto padrão com baixa densidade demográfica; a questão da pesca artesanal, da 

maricultura e da agricultura de subsistência, pressionadas pela pesca industrial e pela crescente 

expansão urbana; as variações das atividades turísticas, desde a instalação de trilhas em Unidades de 

Conservação à implantação de complexos hoteleiros; e o regramento das estruturas náuticas, 

planejadas para prestar serviços de apoio às embarcações e à navegação. 

A terceira proposta de zoneamento, conhecida como “Minuta 3”, foi construída a partir de 2002, de 

forma participativa e consensual em inúmeras reuniões técnicas e audiências públicas realizadas em 

todos os municípios, e redundou na publicação do Decreto Estadual nº 49.215, em 07 de dezembro de 

2004, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte. A detalhada análise 

jurídica por diversas instâncias de governo nas várias etapas foi essencial, desde a formulação do texto 

até a sua sanção. 

Este decreto estabelece as características socioambientais, as diretrizes de gestão, as metas 

ambientais, os usos e as atividades permitidas em cada uma das zonas, assim como as disposições a 

serem consideradas no licenciamento ambiental e o prazo mínimo para revisão do instrumento. É 

dividido em dois zoneamentos complementares, o terrestre e o marinho, e propõe o desenvolvimento 

regional sustentável, o ordenamento territorial e o uso sustentável do potencial florestal, pesqueiro e 

paisagístico, de forma compatível com a proteção ao meio ambiente. 

A importância desse diploma legal está no fato de fornecer os subsídios necessários à fiscalização e ao 

licenciamento ambiental, bem como à elaboração, revisão e implantação dos planos diretores 

municipais, além de articular estratégias de planejamento e de desenvolvimento regional. Outra 

contribuição importante reside na apresentação de um regramento substantivo para o zoneamento 

marinho, aplicado em duas faixas diferenciadas, uma para regulação das estruturas náuticas (faixa 

entremarés) e outra para regulação da pesca (faixa marítima).  
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O Decreto Estadual 49.215/2004, sustentado em uma sólida base conceitual, técnica e jurídica, e 

considerando as diversas demandas sociais da região, constituiu um avanço metodológico inédito no 

processo de implementação do Gerenciamento Costeiro nacional, sendo utilizado como referência no 

zoneamento das demais regiões litorâneas do país. 

Cumpre estabelecer, entretanto, que a implementação do Gerenciamento Costeiro no Litoral Norte 

não está plenamente concluída, dado que os Planos de Ação e Gestão e o monitoramento contínuo 

ainda não foram instituídos de forma sistematizada, o que propiciaria maiores possibilidades no 

atingimento das metas e na identificação e desenvolvimento dos ajustes necessários, subsidiando seu 

processo de revisão.  

 

f. Previsão de revisão do ZEE-LN 

O Decreto Estadual nº 49.215/2004 estabeleceu, em seu artigo 55, o prazo mínimo de cinco anos para 

revisão do Zoneamento Ecológico-Econômico, abrindo, ainda, a possibilidade para revisão a qualquer 

tempo, desde que requerido por minimamente dois terços dos membros do Grupo Setorial de 

Coordenação do Litoral Norte.  

Em 2009, entretanto, a Lei Estadual nº 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual de Mudanças 

Climáticas, estabeleceu que o Zoneamento Ecológico-Econômico deveria ser revisto a cada dez anos, 

nos mesmos moldes que o Decreto Federal nº 4.297/2002, que definiu a possibilidade de alteração 

dos produtos do ZEE no contexto brasileiro após decorrido o prazo mínimo de dez anos de sua 

conclusão ou de sua última modificação7. Assim, entendeu-se que o prazo de dez anos deveria ser 

adotado, também, no contexto de revisão do ZEE do Litoral Norte. 

 

  

                                                           
7 O Decreto Federal nº 4.297/2002 prevê, em seu artigo 19, que o prazo mínimo de dez anos para a revisão do ZEE não é 
exigível na hipótese de ampliação do rigor da proteção ambiental ou de atualizações decorrentes de aprimoramento técnico-
científico. 
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3. O GRUPO SETORIAL DE COORDENAÇÃO DO LITORAL NORTE 
 

a. Composição 

Conforme mencionado, a composição dos Grupos Setoriais de Coordenação dos setores costeiros 

paulista é regida pela Lei Estadual nº 10.019/1998 que, ao dispor sobre o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, define que o sistema de gestão deve ser tripartite (artigos 7º e 8º). Também 

é regida pelo Decreto Estadual nº 47.303/2002 (com dispositivos atualizados pelo Decreto Estadual nº 

57.328/2011), que institui e disciplina a composição e o funcionamento dos grupos setoriais e do 

Grupo de Coordenação Estadual de Gerenciamento Costeiro.  

O Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte é composto de 24 membros, dos quais oito 

representam o Governo do Estado, oito representam os municípios e oito representam a sociedade 

civil organizada, como exposto anteriormente. Os representantes das secretarias de estado e das 

prefeituras municipais são indicados pelos titulares das pastas e pelos prefeitos, respectivamente. Os 

representantes da sociedade civil organizada são indicados pelos representantes das entidades civis 

eleitas a compor o Grupo Setorial.  

Historicamente, no Litoral Norte as representações da sociedade civil organizada são definidas por dois 

representantes titulares de cada um dos quatro municípios que compõem o GS-LN. As eleições são 

convocadas com prazos pré-definidos e divulgadas de forma ampla pela mídia escrita, oral e eletrônica, 

nos fóruns do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), das Prefeituras, das entidades ambientalistas e 

junto aos demais setores da sociedade civil, para que cada setor ou segmento social possa se mobilizar 

previamente para concorrer às eleições. Estão aptas a concorrer no processo eleitoral as entidades 

que possuem cadastro atualizado no CBH-LN e aquelas que efetivaram suas inscrições junto à 

Secretaria Executiva do GS-LN, nos prazos pré-estabelecidos. 

Posteriormente a esse processo eleitoral, são publicadas resoluções pela SMA que designam a 

composição do Grupo Setorial para o biênio. Neste período de discussão da revisão do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Litoral Norte, abrangendo os anos de 2010 a 2016, foram designados três 

mandatos, determinados pela publicação das resoluções SMA nº 129/2010, SMA nº 17/2013 e, 

finalmente, a Resolução SMA nº 76/2015, que estabelece sua composição mais recente. 
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b. Histórico de atuação 

A proposta de revisão do Zoneamento Ecológico-Econômico ora apresentada foi objeto de discussão 

do Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte desde 2010, ao longo de três mandatos. Em 2010, 

o Grupo Setorial iniciou as discussões com o objetivo de revisar o instrumento, motivado pelo 

entendimento de que o prazo mínimo de revisão do ZEE seria de cinco anos, conforme disposto no 

artigo 55 do Decreto Estadual nº 49.215/2004, que estabelece o ZEE do Litoral Norte.   

Nas reuniões periódicas com representantes das Secretarias de Estado, das Prefeituras Municipais e 

da Sociedade Civil Organizada, além de diversos atores convidados que enriqueceram as discussões, 

foram debatidos os aspectos que subsidiariam a reformulação da minuta de decreto do ZEE e seu 

respectivo mapa.  

Em 2010, o Grupo Setorial teve como embasamento a análise da efetividade do zoneamento sob a 

ótica do Sistema Ambiental (Polícia Militar Ambiental, CETESB, Fundação Florestal, CPLA) e das 

Prefeituras Municipais, que também apresentaram seus planos, programas e projetos. Foram 

considerados, ainda, estudos e planos apresentados por diferentes instituições, tais como o 

Diagnóstico da UGRHI 3 referente ao Plano de Bacias pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 

Norte; o atendimento e a ampliação dos serviços correlatos às Secretarias de Saúde e Habitação do 

Estado de São Paulo e SABESP; os levantamentos do Projeto Rede Litoral (ITA/USP) e as avaliações 

evolutivas pelos setores econômicos (náutica, maricultura, etc.). O GS-LN discutiu, ainda, as 

compatibilizações do Decreto Estadual nº 49.215/2004 e do Decreto Federal nº 5.300/2004, que 

regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Assim, foram realizadas, em 2010, 12 

reuniões ordinárias do GS-LN. 

Outras contribuições que subsidiaram o trabalho do GS-LN foram resultantes das cinco Comissões 

Especiais criadas para discutir: Legislação e Normatização; Turismo e Náutica; Pesca e Aquicultura; Uso 

do Solo e Infraestrutura; e Áreas Protegidas. A Comissão Especial de Legislação e Normatização propôs 

a edição de um requerimento à Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (CJ-

SMA), questionando sobre a possibilidade de dar continuidade ao processo de revisão do Decreto 

Estadual nº 49.215/2004.  

Apesar dos anseios para que a revisão do ZEE, vigente desde 2004, fosse concluída com maior 

celeridade, considerando as alterações das dinâmicas regionais provocadas e projetadas em um 

cenário de aquecimento econômico, o parecer emitido pela CJ-SMA, em 2011, referendava o prazo 

mínimo de dez anos para sua revisão, pautado nas disposições previstas no artigo 8º da Lei Estadual 

nº 13.798/2009 (PEMC), conforme mencionado. Naquele ano, o GS-LN realizou três reuniões 

ordinárias, versando sobre a apresentação dos produtos das Comissões Especiais e a discussão acerca 

do prazo de revisão do ZEE.   

Sob o argumento de que a realidade da região já havia se alterado consideravelmente em relação a 

2004, o GS-LN defendeu a necessidade imediata de revisão e aprovou, em fevereiro de 2012, uma 

deliberação pautada no prazo e condições previstas pelo decreto vigente8 e sustentados pela 

                                                           
8 Decreto Estadual nº 49.215/2004 – “Art. 55: O Zoneamento Ecológico-Econômico, objeto deste decreto será revisto no prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos ou, a qualquer tempo, a requerimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Grupo 
Setorial de Coordenação do Litoral Norte”. 
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publicação de dois estudos importantes, que tratavam dos investimentos recentes e seus impactos 

previstos no território: a Avaliação Ambiental Integrada do Litoral Norte (AAI, 2009) e a Avaliação 

Ambiental Estratégica do Litoral Paulista das atividades Portuárias, Industriais, Navais e Offshore (AAE-

PINO, 2011). Em 2012, foram realizadas 22 reuniões ordinárias, versando sobre a minuta de decreto e 

os mapas de revisão do ZEE.  

Em 2013, diante de um novo mandato do Grupo Setorial e da nova conformação das prefeituras após 

as eleições municipais, foram realizadas 13 reuniões ordinárias com o intuito de revisão do 

instrumento. Optou-se por delegar às administrações municipais a apresentação das propostas de 

mapa, considerando suas competências na regulamentação do uso e ocupação do solo e sua 

capacidade técnica e instrumental para capilarizar a discussão no município garantindo, assim, a 

elaboração de uma proposta com maior representatividade participativa.  

No exercício de vislumbrar o planejamento da região para os próximos dez anos, duas propostas 

antagônicas foram apresentadas no município de Ilhabela, uma pela Prefeitura Municipal e outra por 

diversas entidades ambientalistas. Em agosto de 2013 realizou-se uma audiência pública em Ilhabela 

para discutir o mapa previamente apresentando no GS-LN, atendendo às diversas manifestações 

contrárias em relação à proposta apresentada pela prefeitura, especialmente no que concerne à 

proteção dos ecossistemas e à participação das comunidades tradicionais no processo de discussão. 

Consequentemente, o Grupo Setorial decidiu finalizar as discussões a respeito da minuta de revisão 

do decreto e encaminha-la à CJ-SMA em novembro, na intenção de que a avaliação jurídica prévia do 

texto orientasse a posterior definição dos mapas.  

Durante o ano de 2014, o GS-LN optou por manter as discussões em torno das propostas de alteração 

dos mapas, enquanto aguardava o parecer da CJ-SMA a respeito da minuta de texto. Nesse momento, 

foram apreciadas e discutidas as propostas de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião9, ponderando 

também as considerações apresentadas nas plenárias por órgãos como SABESP, CBH-LN, Fundação 

Florestal (FF) e Secretaria Estadual da Habitação. Em meados daquele ano, sobreveio o parecer 

desfavorável da CJ-SMA a respeito da minuta de decreto encaminhada pelo Grupo Setorial, que não 

atendia aos pressupostos e aos parâmetros jurídicos mínimos do instrumento. Assim, a CPLA se dispôs, 

com aval do GS-LN, a produzir uma minuta de decreto e seu respectivo mapa, a partir da sistematização 

dos pleitos e contribuições coletados, associados à base de dados, às particularidades regionais e aos 

cenários estratégicos. Nesse ano foram realizadas quinze reuniões ordinárias do GS-LN e cerca de vinte 

reuniões com os diferentes setores representativos dos quatro municípios, até a finalização de uma 

proposta de minuta de decreto e de mapa ser submetida à apreciação do Grupo Setorial e 

encaminhada à CJ-SMA em novembro. 

Em fevereiro de 2015, houve atualização na composição do Grupo Setorial, com realização de processo 

eleitoral para definição dos representantes da sociedade civil. Após um período de reavaliação das 

propostas encaminhadas à CJ-SMA, a SMA optou por reapresentar ao Grupo Setorial uma proposição 

de minuta que remontasse ao decreto original, dando nova redação apenas aos artigos que 

necessitassem de atualização ou maior detalhamento, considerando as intenções do GS-LN na 

elaboração da proposta deliberada no final de 2014.  

                                                           
9 O município de Ilhabela optou, num primeiro momento, por não iniciar as discussões em mapa sem que a minuta de decreto 
fosse validada pelo setor jurídico da SMA. 
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Da mesma forma, o mapa deliberado foi analisado pelos técnicos dos órgãos do Sistema Ambiental 

Paulista (SAP) à luz de atualizações na base de dados, originando pontos de divergência em relação à 

proposição original. O parecer da CJ-SMA reafirmou a necessidade de revisão dos objetos do ZEE 

(minuta e mapa) e motivou a proposição de uma minuta de decreto apresentada pela SMA ao GS-LN. 

Foram realizadas duas reuniões ordinárias do GS-LN em 2015, pautadas pela discussão da nova 

proposta de minuta de decreto e dos pontos de divergência em relação aos mapas deliberados 

anteriormente. A definição desses pontos enfocou os remanescentes vegetais, as áreas de perigo e 

risco de escorregamento, as dinâmicas de uso e ocupação do solo e as áreas reconhecidamente 

críticas, que sabidamente gerariam posições divergentes sobre seu enquadramento. Outras quatro 

reuniões foram realizadas nos municípios, com representantes das prefeituras e da sociedade civil, 

para discussão a respeito dos pontos divergentes.  

Finalmente, em 2016, o Grupo Setorial consolidou, a partir da realização de cinco reuniões ordinárias 

e quatro reuniões com representantes das prefeituras e da sociedade civil municipais, a proposta de 

minuta de decreto e do mapeamento das zonas, expressos no material que ora se apresenta e que se 

destina à consulta pública. Ressalta-se, nesse período, a importância das orientações expostas pela 

Consultoria Jurídica da SMA em relação à redação da minuta de decreto, na tentativa de viabilizar sua 

análise jurídica final. O processo priorizou as tratativas por meio de consensos, aliando os critérios 

técnicos e jurídicos ao gerenciamento de conflitos correlatos aos diversos pleitos para cada área.  

Constata-se que a revisão do ZEE-LN reflete um processo de sete anos de discussão, em que foram 

realizadas 72 reuniões ordinárias do Grupo Setorial de Coordenação do Litoral Norte.  

 

 

Quadro 2:  Reuniões ordinárias realizadas pelo Grupo Setorial de Coordenação do Gerenciamento Costeiro do 

Litoral Norte, no período de discussões para revisão do ZEE vigente. Org.: CPLA, 2016. 
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4. ASPECTOS GERAIS DO LITORAL NORTE E O CONTEXTO DA REVISÃO 
 

O Litoral Norte situa-se na porção sudeste do Estado de São Paulo e abrange os municípios de Ubatuba, 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Possui 1.987 km² de extensão territorial, em áreas 

continentais e insulares, constituídas pela Ilha de São Sebastião e por outras 61 ilhas, ilhotas e lajes 

(CBH, 2015). Juntamente com a Baixada Santista, o Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia 

e o Vale do Ribeira, compõe a denominada Zona Costeira do Estado, um território que engloba 36 

municípios e conta com uma população de aproximadamente 2,3 milhões de habitantes. 

Toda a Zona Costeira encontra-se articulada às principais regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões do Estado de São Paulo e aos estados do Rio de Janeiro e do Paraná por meio 

de um sistema articulado de rodovias e ferrovias. Especificamente no Litoral Norte, as principais 

ligações entre o planalto e o litoral são estabelecidas pelas rodovias dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo 

Cruz (SP-125), que interligam os municípios de São José dos Campos e Caraguatatuba, e Taubaté e 

Ubatuba, respectivamente. Já na planície costeira, a Rodovia Rio-Santos (BR-101) corre paralelamente 

à orla oceânica e interliga os municípios do Litoral Norte ao Estado do Rio de Janeiro e aos municípios 

da Baixada Santista. 

 

 

Figura 3:  Municípios do setor costeiro do Litoral Norte.  

 

Do ponto de vista do relevo, a Zona Costeira é constituída por uma região serrana contínua, onde se 

destacam as escarpas íngremes da Serra do Mar e de Paranapiacaba, e por uma sequência de planícies 

costeiras arenosas de origem marinha ou flúvio-lagunar. No Litoral Norte, as escarpas da Serra do Mar 

se aproximam vigorosamente do Oceano Atlântico, deixando apenas uma estreita faixa de planície 

costeira, onde estão assentados os núcleos urbanos de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Já o 

município de Ilhabela assenta-se sobre a Ilha de São Sebastião. 
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As características morfológicas da região, de grande beleza cênica, também constituem um território 

bastante suscetível a processos erosivos naturais, os quais podem ser agravados por fatores antrópicos 

e redundar no surgimento de áreas de risco de escorregamento. Na Serra do Mar, os fenômenos de 

escorregamento de encostas estão fortemente relacionados às características geomorfológicas, 

geológicas, climáticas, hidrológicas e de vegetação, bem como às formas de uso e ocupação do solo 

(São Paulo, SMA, CPLEA, 2005; Tominaga, 2009; Amaral e Gutjahr, 2012).  

Em 2000, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) iniciou a organização de dados de 

atendimentos efetuados durante as Operações Verão, implantada anualmente nos meses de 

dezembro a março, onde são cadastrados os atendimentos e vistorias emergenciais relacionadas a 

acidentes que incluem, dentre outros, escorregamentos e inundações. De acordo com os dados 

relativos ao período de 2000 a 2010, os municípios de Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba foram 

os que apresentaram o maior número de atendimentos a acidentes de escorregamento no período, 

com 8 episódios cada, ao passo que Ilhabela registrou apenas 3 atendimentos. 

 

 

Figura 4:  Perigo de escorregamento.  

 

Toda a região é caracterizada por altos índices pluviométricos, resultado da conjugação da radiação 

solar intensa, das condições topográficas da serra e da influência oceânica, que favorece a ocorrência 

de chuvas orográficas. A alta pluviosidade da região possibilitou a formação de uma rede hídrica 

abundante, bem como o desenvolvimento e a manutenção de uma vegetação exuberante de Mata 

Atlântica e ecossistemas associados que se estendem desde as porções mais elevadas da serra até a 

orla marítima.  
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A floresta ombrófila densa de terras altas e baixas é formada por uma vegetação característica de 

regiões tropicais, com temperaturas elevadas e alta precipitação pluviométrica. Constitui-se por 

formações altas e densas e constantemente expostas aos ventos úmidos que sopram do oceano. Na 

cobertura de áreas serranas, esta vegetação desempenha um papel importante em relação aos 

problemas de deslizamento de encostas, agindo como um agente protetor do solo, interceptando as 

chuvas e absorvendo o excedente pluvial. 

Nas cotas mais baixas, em função das características geomorfológicas específicas e das influências 

oceânicas de salinidade e temperatura, desenvolveram-se outras formas de vegetação, como as 

restingas, os manguezais e a vegetação de praia. Estes ecossistemas, adaptados para suportar as altas 

concentrações de sal do meio em que vivem, têm um papel importante na conservação da 

biodiversidade marinha e terrestre ali existente. Ao contrário da vegetação que recobre as vertentes 

da Serra do Mar, entretanto, sofrem mais intensamente os impactos associados aos processos de 

urbanização que caracterizam a região. 

 

 

Figura 5:  Remanescentes vegetais do Inventário Florestal 2008-2009.  

 

Os remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados da Zona Costeira e, especificamente 

do Litoral Norte, constituem a principal mancha de vegetação remanescente contínua do Estado de 

São Paulo. De acordo com o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo 2008 / 

2009, elaborado pelo Instituto Florestal, aproximadamente 164 mil hectares de cobertura vegetal 

nativa situam-se no Litoral Norte, o que corresponde a quase 85% do território da região. 

Individualmente, apenas o município de Caraguatatuba apresenta um percentual inferior a 80% de seu 

território recoberto por vegetação nativa. O município de Ubatuba, em contrapartida, apresenta mais 

de 87% de sua área com este tipo de cobertura, resguardando, sozinho, mais de 37% de toda a 

cobertura vegetal remanescente do Litoral Norte (São Paulo, SMA, 2012). 
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Município Vegetação nativa (ha) % em relação à área do município 

Caraguatatuba 36.624,95 75,87 

Ilhabela 30.817,66 88,74 

São Sebastião 34.755,12 86,81 

Ubatuba 61.977,42 87,44 

Litoral Norte 164.175,15 84,66 

Quadro 3:  Vegetação nativa no Litoral Norte.  

Fonte: Inventário Florestal 2008-2009, SMA/IF, 2009. Org.: CPLA, 2016. 

 

A cobertura vegetal de Mata Atlântica e ecossistemas associados se destacam não apenas por sua rica 

biodiversidade, como por sua função reguladora para a manutenção da qualidade ambiental e dos 

recursos hídricos e para a estabilização das vertentes da região litorânea. Essas características levaram 

à criação de diversas Unidades de Conservação federais, estaduais ou municipais, além de outras áreas 

protegidas, como as Áreas Naturais Tombadas (ANT), as Terras Indígenas (TI) e as Reservas da Biosfera 

da Mata Atlântica e do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. No Litoral Norte, mais de 140 mil ha 

são recobertos por Unidades de Conservação de Proteção Integral, destacando-se o Parque Estadual 

da Serra do Mar, o Parque Estadual de Ilhabela e o Parque Estadual da Ilha Anchieta, criados na década 

de 1970. Em termos relativos, os municípios de Ilhabela e de Ubatuba são os que apresentam o maior 

percentual de áreas recobertas por este tipo de unidade, 84,13% e 72,52%, respectivamente, ao passo 

que São Sebastião e Caraguatatuba apresentam os percentuais mais baixos, 68,54% e 67,59%. 

 

Município UCs de Proteção Integral (ha) % em relação à área do município 

Caraguatatuba 32.627,43 67,59 

Ilhabela 29.218,99 84,13 

São Sebastião 27.440,98 68,54 

Ubatuba 51.399,23 72,52 

Litoral Norte 140.686,63 72,55 

Quadro 4:  Unidades de Conservação de Proteção Integral no Litoral Norte.  

Fonte: SMA/FF, 2016. Org.: CPLA, 2016.  

 

Em relação às Unidades de Conservação de Uso Sustentável, deve ser destacada a APA Marinha Litoral 

Norte, criada em 2008 para proteger os recursos ambientais da região, inclusive das águas, através do 

ordenamento das atividades turísticas, de pesquisa e de pesca.  
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Figura 6:  Unidades de Conservação e outras áreas protegidas no Litoral Norte.  

 

De forma atrelada às características do meio físico, o Litoral Norte do Estado de São Paulo recepcionou 

investimentos diversos, públicos e privados, em infraestrutura portuária, de logística e de transportes. 

O primeiro grande empreendimento foi a construção do Porto de São Sebastião e do Terminal 

Marítimo Almirante Barroso (TEBAR), cujas obras tiveram início na década de 1930 com o objetivo de 

apoiar o Porto de Santos, já saturado à ocasião. Desde então, ambos movimentam produtos associados 

à atividade industrial do Vale do Paraíba e região, incluindo cargas de granéis sólidos, líquidos e 

contêineres, além de petróleo e derivados.  

Posteriormente, na esteira do processo de industrialização paulista, seguiram-se investimentos na 

infraestrutura rodoviária que conecta o litoral ao planalto e os diversos núcleos urbanos litorâneos. 

Construídas para escoar a produção e suprir de matéria-prima os centros industriais, as rodovias 

permitiram que o Litoral Norte ganhasse uma comunicação direta e fácil com a Região Metropolitana 

de São Paulo, o Vale do Paraíba e a Baixada Santista. O incremento da rede rodoviária, especialmente 

da Rodovia Rio-Santos (BR-101), somado ao enorme potencial paisagístico e ambiental associado às 

praias e à Mata Atlântica, intensificou o processo de ocupação e o crescimento demográfico na região. 

Os dados populacionais ilustram essa dinâmica. A população do Litoral Norte, que era de 24.686 

habitantes nos anos cinquenta, saltou para mais de 300 mil habitantes em 2015. Esse número, embora 

expressivo, não considera a população flutuante, que aumenta em cinco vezes a população da região 

em épocas de temporada e nos finais de semana prolongados (São Paulo, SMA, CPLEA, 2005). As Taxas 

Geométricas de Crescimento Populacional Anual (TGCAs) entre as décadas de 1990 e 2010 também 

atestam a intensidade da dinâmica de incremento populacional no Litoral Norte: enquanto o Estado 

cresceu às taxas de 1,82%, 1,09% e 0,87% ao ano nestas décadas, o Litoral Norte apresentou as taxas 

de 4,77%, 2,29% e 1,58% ao ano no mesmo período. Embora tenha sido observada uma tendência de 

desaceleração no ritmo de crescimento nos últimos anos, é importante frisar que todos os municípios 

do Litoral Norte mantiveram taxas superiores às do Estado ao longo do período analisado.  

População residente e Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) 
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Município 1991 2000 2010 2015 

1991-2000 2000-2010 2010-2015 

(hab) TGCA (%) (hab) TGCA (%) (hab) TGCA (%) 

Caraguatatuba 52.878 78.921 100.840 108.998 26.043 4,55 21.919 2,48 8.158 1,57 

Ilhabela 13.538 20.836 28.196 31.036 7.298 4,91 7.360 3,07 2.840 1,94 

São Sebastião 33.890 58.038 73.942 80.861 24.148 6,16 15.904 2,45 6.919 1,81 

Ubatuba 47.398 66.861 78.801 83.890 19.463 3,90 11.940 1,66 5.089 1,26 

Litoral Norte 147.704 224.656 281.779 304.785 76.952 4,77 57.123 2.29 23.006 1,58 

ESP 31.436.273 36.974.378 41.223.683 43.046.555 5.538.105 1,82 4.249.305 1,09 1.822.872 0,87 

Quadro 5:  População residente e Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA). Fonte: Censo IBGE (1991, 

2000 e 2010); SEADE (2016). Org.: CPLA, 2016.  

 

O crescimento demográfico, que se intensificou com as novas oportunidades de trabalho e 

equipamentos urbanos que a região passou a oferecer, refletiu diretamente na expansão da mancha 

urbana. Até a década de 1960, as ocupações de maior relevância se concentravam nos núcleos das 

sedes municipais, tornando-se rarefeitas ao longo da linha de costa. A partir de então a mancha urbana 

foi se alastrando no entorno das sedes e dos loteamentos já implantados, ocupando prioritariamente 

as áreas de planície, interligadas pelo sistema viário recém implantado. Após a década de 1990, uma 

vez esgotados os exíguos terrenos de planícies, a ocupação urbana se intensificou em direção ao 

interior, avançando significativamente nas encostas da Serra do Mar. 

 

 

Figura 7:  Expansão da mancha urbana.  

 

Tanto a dinâmica de crescimento demográfico quanto a própria expansão da mancha urbana têm 

relação direta com a implementação e o desenvolvimento das atividades de turismo, sobretudo a 

partir dos investimentos realizados na infraestrutura viária e no setor de transportes. A partir de então, 

iniciou-se um processo intenso de parcelamento do solo para a edificação de casas de veraneio, de 



24 

 

estruturas hoteleiras, de parques balneários ou de condomínios. O turismo tornou-se a principal 

atividade econômica do Litoral Norte, com fortes reflexos sobre as atividades de serviços e a indústria 

da construção civil, ampliando as oportunidades de renda e trabalho e elevando a arrecadação 

municipal. 

A essa atividade econômica se somam outras, como as atividades náuticas, a pesca, a aquicultura e a 

maricultura, a qual é grandemente favorecida pela costa recortada e pela proximidade com os 

principais centros consumidores do país. A agricultura extensiva e em larga escala não é uma atividade 

econômica de relevância no Litoral Norte, até mesmo em função das condições geomorfológicas que 

caracterizam a região. Em relação à produção de pequeno porte, entretanto, se destaca à produção 

de banana, mandioca e cana e, mais recentemente, de gengibre, palmito, viveiros de reflorestamento 

ou o cultivo de plantas ornamentais, dentre outros, realizados sob o regime da agricultura familiar. Em 

termos da pecuária, destaca-se o município de Caraguatatuba e a planície da Fazenda Serramar como 

o grande centro pecuarista do Litoral Norte. 

Por um lado, os investimentos públicos e privados realizados na infraestrutura turística contribuiu para 

o desenvolvimento econômico da região por meio da ampliação de ofertas de renda e trabalho e da 

elevação da arrecadação municipal, conforme mencionado. Por outro, têm redundado em alguns dos 

principais problemas ambientais e socioeconômicos que a região enfrenta.  

Embora a expansão da mancha urbana tenha ocupado prioritariamente as planícies litorâneas, passou 

a atingir as vertentes da Serra do Mar a partir do esgotamento das áreas mais apropriadas ao 

assentamento urbano, como mencionado. Tais áreas, muitas vezes protegidas por instrumentos legais 

restritivos, apresentam um alto grau de fragilidade ambiental. De acordo Tominaga (2009) e Amaral e 

Gutjahr (2012), os desastres naturais mais importantes no Litoral Norte do Estado de São Paulo são 

associados às inundações e enchentes nas áreas mais baixas, e aos escorregamentos de encostas nas 

áreas de alta declividade, áreas prioritariamente ocupadas no mencionado processo de expansão 

urbana. 

Paralelamente, a expansão da mancha urbana em áreas pouco favoráveis ao assentamento 

frequentemente ocorre a partir da proliferação de habitações precárias e desprovidas de 

infraestrutura de saneamento básico, que inclui o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Os dados relativos à 

cobertura do sistema de coleta de esgoto, por exemplo, evidenciam que as situações de maior 

precariedade se localizam nas áreas mais distantes da orla, onde se situam os assentamentos informais 

e os moradores de renda mais baixa.  

 

Infraestrutura de saneamento básico em 2010 

Municípios Domicílios com  
abastecimento de água (%) 

Domicílios com  
coleta de esgoto (%) 

Domicílios com  
coleta de lixo (%) 

Caraguatatuba 96,34 56,05 99,24 

Ilhabela 80,85 7,32 98,99 

São Sebastião 69,97 52,02 99,60 

Ubatuba 73,32 27,00 99,41 

Litoral Norte 80,29 41,39 98,01 

Quadro 6:  Infraestrutura de saneamento básico em 2010. Fonte: Censo IBGE (2010). Org.: CPLA, 2016. 
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Figura 8:  Coleta de esgoto.  

 

Figura 9:  Assentamentos precários.  

Assim, o espraiamento de assentamentos precários nas áreas distantes da orla tem pelo menos três 

consequências: pressiona áreas legalmente protegidas e de grande fragilidade ambiental; expõe a 

população moradora a situações de risco pela ocupação de áreas naturalmente suscetíveis a 

escorregamentos; e degrada a qualidade de vida e os recursos naturais, sobretudo dos recursos 

hídricos, pelo lançamento de esgoto in natura nos corpos d’água ou pela contaminação do solo. 

O crescimento populacional e a especulação imobiliária têm gerado, ainda, impactos nas comunidades 

tradicionais que habitam a região. O território do Litoral Norte acolhe um conjunto significativo de 

comunidades tradicionais, tanto indígenas como quilombolas e caiçaras. Muitas destas comunidades 

permanecem dedicadas a relações de produção artesanal, guardando o conhecimento específico de 
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técnicas, materiais e relações com a natureza, os quais devem ser mantidos, à despeito dos processos 

mencionados. 

Comunidades tradicionais do Litoral Norte 

Categoria Município Identificação Número de famílias 

Indígenas 

Ubatuba 

Aldeia Renascer 10 

Aldeia Boa Vista do 
Sertão do Promirim 

11 

São Sebastião Aldeia Ribeirão Silveira 36 

Subtotal 57 

Quilombolas 
Ubatuba 

Caçandoca 50 

Camburi 39 

Cazanga (Sertão 
Itamambuca) 

31 

Fazenda da Caixa 40 

Subtotal 160 

Caiçaras 

Ubatuba 

Picinguaba 60 

Ilha dos Pescadores 40 

Maranduba SD 

Saco da Ribeira 15 

Caraguatatuba 

Tabatinga 10 

Massaguaçu SD 

Camaroeiro 50 

Porto Novo 15 

São Sebastião 

Pontal da Cruz 12 

São Francisco 98 

Enseada 22 

Ilhabela 

Figueira 04 

Fome 06 

Guanxumas de Búzios 21 

Saco do Indaiá 20 

Jabaquara 05 

Porto do Meio 35 

Vitória 10 

Guanxuma e Saco do 
Eustáquio 

06 

São Pedro 04 

Sombrio 06 

Castelhanos10 * 

Bonete11 * 

Subtotal 439* 

Total 656* 

Quadro 7:  Comunidades tradicionais. Fonte: Instituto Pólis, 2013. Org.: CPLA, 2016. (SD = Sem Dados 

quantitativos; * = Não incluídas as famílias Sem Dados). 

                                                           
10 ERRATA: A comunidade de Castelhanos foi adicionada atendendo a pedidos manifestados nas audiências públicas. 
11 ERRATA: A comunidade do Bonete foi adicionada atendendo a pedidos manifestados nas audiências públicas. 
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Outra característica atrelada aos processos de incremento populacional e de expansão urbana é a 

deficiência do sistema de infraestrutura viária. Os gargalos aí existentes são perceptíveis tanto no eixo 

que corre paralelamente à orla oceânica, quanto naqueles que estabelecem a ligação ao Vale do 

Paraíba. No primeiro caso, a infraestrutura viária atravessa perímetros urbanos de alta densidade 

demográfica, gerando uma sobreposição do trânsito de âmbito regional ao tráfego de âmbito local e 

provocando congestionamentos, acidentes e atropelamentos, frequentes na região. No segundo caso, 

os problemas se referem ao grande fluxo de veículos e à sobrecarga da infraestrutura viária, gerando 

problemas de tráfego intenso que se acirram ainda mais nos finais de semana, férias e feriados.  

Muitas destas questões foram enfrentadas no processo de elaboração do ZEE vigente. Entretanto, 

conforme mencionado, a implementação do Gerenciamento Costeiro no Litoral Norte não foi 

plenamente concluída, dado que os Planos de Ação e Gestão e o monitoramento contínuo ainda não 

foram instituídos de forma sistematizada, minimizando as possibilidades de atingimento das metas 

propostas. Assim, algumas dessas questões remanescem no processo de revisão, às quais se somam 

dinâmicas posteriores ao processo de elaboração do ZEE vigente. 

Há aproximadamente uma década, a confirmação de reservas de petróleo na Camada Pré-Sal em 

território nacional, em uma extensão de 150 mil km² que se estende do Estado do Espírito Santo a 

Santa Catarina, gerou uma nova expectativa de investimentos públicos e privados voltados à cadeia de 

exploração, produção e transporte do petróleo e gás no litoral paulista, em especial nos municípios 

que apresentam uma infraestrutura portuária e de instalação industrial. 

Dentre os investimentos já implementados, deve-se mencionar a Unidade de Tratamento de Gás de 

Caraguatatuba (UTGCA), da Petrobrás, responsável pelo processamento do gás natural extraído do 

Campo de Mexilhão e adjacências, bem como o Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté (GASTAU), que liga 

Caraguatatuba a Taubaté e realiza o escoamento deste gás para o planalto. 

Adicionalmente, também devem ser destacadas as obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios nos 

trechos serra e planalto (esta última concluída em 2014), bem como a abertura de vias dos chamados 

Contornos Norte e Sul (em construção). Estas vias, que têm o principal objetivo de desafogar o tráfego 

de caminhões de áreas urbanas e facilitar o acesso ao Porto de São Sebastião, devem estabelecer a 

ligação entre a Rodovia dos Tamoios e os núcleos urbanos de Caraguatatuba e de São Sebastião, 

respectivamente. 

Além destes, deve ser mencionado o projeto de expansão do Porto de São Sebastião, tanto para 

atender às atividades já existentes, quanto para dar suporte às atividades de exploração, produção e 

transporte de petróleo e gás. O licenciamento deste projeto, contudo, encontra-se suspenso em 

decorrência de liminar concedida em Ação Civil Pública. 

A expectativa de implementação das novas configurações produtivas associadas à descoberta e à 

exploração da Camada Pré-Sal já vem gerando impactos significativos na dinâmica populacional e 

urbana do Litoral Norte, e soma às questões já existentes, mais um desafio a ser enfrentado na região. 

Nesse contexto, é de suma importância que as políticas públicas sejam adequadas à nova realidade, 

buscando soluções específicas e apropriadas às dinâmicas socioeconômicas, ambientais e territoriais 

que caracterizam a região. 

O GERCO constitui instrumento fundamental para o enfrentamento destas questões, buscando 

organizar o uso do espaço territorial e marítimo da orla, por meio da conciliação do desenvolvimento 

econômico com a proteção ambiental. Deve ser utilizado como instrumento de participação e consulta 

permanente à população local, tendo em vista a solução de conflitos, a conservação da natureza e a 

melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das populações que habitam a zona costeira.  
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5. A PROPOSTA DE REVISÃO DO ZEE-LN 

 

a. A construção da proposta 

A metodologia que se adota para elaborar o Zoneamento Ecológico–Econômico Costeiro no Estado de 

São Paulo fundamenta-se no planejamento regional e nos pressupostos do desenvolvimento 

sustentável. Sua consolidação demanda a execução de diversas etapas. 

Tratando-se de um processo de revisão, é essencial avaliar a efetividade do zoneamento existente, 

visando indicar os mecanismos de correção ou alteração no texto do decreto e nas definições em 

mapa. Assim, além da realização de um diagnóstico da situação atual no que tange aos aspectos 

ambientais, socioeconômicos e jurídico-institucionais, deve-se atentar para o reconhecimento das 

oportunidades e entraves originados a partir da regulamentação do instrumento.  

No que concerne ao texto do decreto, identificou-se a necessidade de revisar e/ou incluir as definições 

de aquicultura marinha de baixo impacto, manejo sustentável e sistemas agroflorestais, bem como 

detalhar os usos permitidos, as diretrizes e os dispositivos de aplicação para cumprimento das metas 

de conservação para cada zona. Questões relacionadas às atividades turísticas e náuticas foram 

revistas na própria lei, com a alteração dos usos permitidos a partir de Z4 provocada pelo advento da 

Lei Estadual nº 15.688/2015.  

O GS-LN solicitou, ainda, a criação de duas subzonas, uma terrestre e outra marinha. No zoneamento 

terrestre, a subzona Z5OD foi criada para diferenciar das áreas de ocupação consolidada aquelas com 

atividades industriais de baixo impacto ambiental. No zoneamento marinho, a subzona Z1MAEP 

abrange as Unidades de Conservação de Proteção Integral marinhas. Foi incorporado ao texto da 

minuta as disposições estabelecidas na Resolução SMA nº 24/2005 quanto à ocupação humana de 

baixo efeito impactante e um detalhamento das atividades de baixo impacto ambiental e 

empreendimentos de pequeno porte. Promoveu-se, ainda, uma atualização dos empreendimentos e 

atividades que não se subjugam aos dispositivos do decreto, incluindo nessa categoria as habitações e 

os equipamentos públicos de interesse social, visando promover estratégias de acesso, regularização 

e justiça social.  

Quanto ao mapa, buscou-se analisar a complexidade natural da região costeira a partir de análises de 

seus aspectos físicos e bióticos. Posteriormente, foram analisados seus aspectos socioeconômicos, 

com ênfase na evolução demográfica, nas condições de saneamento, nas atividades econômicas 

preponderantes e nas dinâmicas territoriais de uso e ocupação do solo, considerados os pressupostos 

dos planos municipais e regionais estratégicos. Definidos os critérios de enquadramento das zonas, 

coube identificar, ainda, os locais em que o zoneamento vigente não mais refletia a realidade do 

terreno e/ou o planejamento setorial vigente estabelecido por órgãos públicos. O processo de 

discussão participativa permitiu identificar os conflitos existentes e as expectativas dos diferentes 

setores políticos, econômicos e sociais de cada município, posteriormente ponderadas visando à 

construção de uma proposta consensuada.  
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b. Bases técnicas para o mapeamento 

 
A revisão do mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico pautou-se por critérios técnicos que 

expressassem o reconhecimento do cenário atual e justificassem modificações atreladas às estratégias 

de planejamento para os próximos anos, discutidas pelos órgãos públicos, pelos setores econômicos e 

pela sociedade civil organizada. Ainda, os avanços tecnológicos para mapeamento, ocorridos após a 

publicação do decreto vigente, possibilitaram maior detalhamento e correções em relação ao 

mapeamento elaborado em 2004.  

Assim, foram consideradas as dinâmicas de ocupação do território no período 2004-2016; as 

estratégias de conservação e recuperação dos remanescentes de Mata Atlântica; as expectativas e 

investimentos públicos e privados, especialmente aqueles vinculados à cadeia de petróleo, gás e do 

setor de transportes; e o desenvolvimento do setor turístico e das atividades náuticas.  

Os critérios físico-bióticos, socioeconômicos, jurídico-institucionais e aqueles referentes às dinâmicas 

de uso e ocupação do solo foram analisados sob os seguintes aspectos: 

Meio físico-biótico: 

 Topografia;  

 Áreas suscetíveis a processos de escorregamento e inundação; 

 Hidrografia; 

 Bacias de captação de água para abastecimento público; 

 Disponibilidade hídrica das sub-bacias; 

 Vegetação natural; 

 Fragmentos florestais para incremento de conectividade; 

 Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, abrangendo as Terras Indígenas;  

 Territórios das comunidades tradicionais;  

Dados socioeconômicos: 

 Evolução populacional; 

 Evolução da densidade demográfica; 

 Infraestrutura de saneamento básico (abastecimento de água, coleta de esgoto e coleta de 

resíduos sólidos); 

 Renda dos responsáveis por domicílios; 

 Assentamentos precários; 

 Recursos minerais; 

Dados jurídico-institucionais: 

 Planos Diretores municipais e Leis de Uso e Ocupação do Solo; 

 Planos de Manejo das Unidades de Conservação; 

 Plano de Bacias do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte; 

 Planos estratégicos regionais, tais como a Avaliação Ambiental Integrada do Litoral Norte 

(AAI, 2009) e a Avaliação Ambiental Estratégica Dimensão Portuária, Industrial, Naval e 

Offshore no Litoral Paulista (AAE –PINO, 2010); 
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 Planos setoriais, tais como o Ordenamento Territorial Geomineiro do Litoral Norte (OTGM, 

2013) e o Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, da CDHU; 

 Projetos e estudos diversos, tais como o Projeto Litoral Sustentável, do Instituto Pólis (2011-

2014); 

 Zoneamento Ecológico-Econômico vigente (Decreto Estadual nº 49.215/2004). 

Dinâmicas de uso e ocupação do solo  

 Cobertura da terra (2010); 

 Tendências de ocupação e expansão da mancha urbana; 

 Infraestrutura viária (logradouros, malha rodoviária, Projeto Contornos)  

 Infraestrutura de energia (acesso, linhas de transmissão e dutovias); 

 

De maneira geral, as zonas foram delimitadas tendo em vista uma caracterização regional homogênea, 

ponderando as especificidades locais, priorizando critérios físicos verificáveis em campo (topografia, 

hidrografia, viário) ou com base na cobertura da terra (para o zoneamento terrestre) e em marcos 

visuais (para o zoneamento marinho). Buscou-se, ainda, a demarcação de polígonos representativos, 

evitando criação de zonas com áreas pouco expressivas. No processo de revisão do ZEE vigente, o 

limite das zonas terrestres foi readequado considerando as seguintes características para cada uma 

delas: 

 

A Z1 é a zona que apresenta o caráter mais restritivo visando à preservação e à conservação dos 

recursos naturais. Apresenta áreas contínuas de vegetação nativa e de declividade acentuada, 

mantidas à margem do rápido processo de urbanização ocorrido na região a partir da década de 1960. 

Acolhe atividades de pesquisa científica, educação ambiental, manejo sustentável, ecoturismo e 

ocupação humana de baixo efeito impactante. Além de proteger a paisagem e os recursos naturais, 

incluindo os mananciais de abastecimento público, a estratégia dessa zona é, também, proteger as 

Unidades de Conservação por meio da criação de uma faixa mais restritiva em seu entorno.  

 

 

Figura 10:  Expansão de Z1 sobre áreas vegetadas, em Castelhanos.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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Figura 11:  Expansão de Z1 sobre mananciais de abastecimento público, próximos ao Parque Municipal das 

Cachoeiras. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

A Z1AEP é uma subzona da Z1 que abrange as Unidades de Conservação de Proteção Integral, federais, 

estaduais ou municipais, bem como as terras indígenas. Os usos e atividades permitidos à zona são 

aqueles previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), nos diplomas de sua 

criação e respectivos Planos de Manejo, e na regulamentação específica, no caso das terras indígenas. 

Como mencionado, mais de 140 mil ha são recobertos por Unidades de Conservação de Proteção 

Integral no Litoral Norte (72,55% do território), com destaque aos Parques Estaduais da Serra do Mar, 

de Ilhabela e da Ilha Anchieta, criados na década de 1970.  

 

 

Figura 12:  Unidades de Conservação de Proteção Integral enquadradas em Z1AEP, como o Parque Estadual de 

Ilhabela (PEIb). Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

A Z2 ainda é uma zona de características restritivas, com a presença de remanescentes florestais e 

ocorrência de áreas sujeitas à inundação ou risco geotécnico. Possibilita a presença de assentamentos 

humanos dispersos de baixa densidade, incluindo algumas comunidades tradicionais. Além de 

proteger a paisagem e os recursos naturais da dinâmica de expansão e de adensamento urbano, 

estabelecendo uma transição entre as áreas mais ocupadas e as mais preservadas, a Z2 visa manter as 

atividades de exploração agroflorestal sustentável e viabilizar a implantação de estruturas de 
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ecoturismo que valorizem a manutenção da paisagem. Finalmente, a Z2 possibilita a atividade 

minerária, tanto para contenção de áreas degradadas quanto para exploração econômica. 

 

 

Figura 13:  Expansão de Z2 sobre áreas vegetadas, na Praia da Baleia.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 14:  Reconhecimento de comunidades tradicionais em Z2, na Praia da Fome.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 15:  Atividade minerária para contenção de talude, na Cocanha.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z3 engloba áreas com ecossistema primitivo parcialmente modificado, onde predomina uma 

ocupação com uso rural diversificado. Tem como finalidade garantir o desenvolvimento de atividades 

agrosilvopastoris, através de práticas sustentáveis que não gerem impactos à biota ou aos recursos 

naturais, e que estimulem o aumento da produtividade e a otimização das áreas agrícolas já cultivadas, 

evitando novos desmatamentos.  

 

 

Figura 16:  Expansão de Z3 na comunidade quilombola da Caçandoca.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 17:  Reconhecimento de ocupações rurais com desenvolvimento de práticas agrosilvopastoris, no 

Taquaral. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 
A Z4 caracteriza-se pela existência de ecossistema primitivo significativamente modificado, com áreas 

ocupadas e assentamentos urbanos em estágios diversos de consolidação e de densidade construtiva. 

Possibilita ocupações para fins urbanos e a implantação de estruturas e atividades náuticas de apoio à 

atividade turística e lazer náutico, de unidades comerciais e de serviços e o desenvolvimento de 

atividades de baixo impacto ambiental. A estratégia da zona é racionalizar o uso do espaço urbano, 

priorizando a ocupação de áreas já ocupadas e mantendo a qualidade ambiental. A permissão para o 

desenvolvimento de atividades turísticas e náuticas nessa zona, possibilitada a partir do advento da 

Lei Estadual nº 15.688/2015, ensejou a necessidade de revisão, em mapa, das áreas onde tais 

atividades ocorrem. O detalhamento das atividades de baixo impacto ambiental e de 
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empreendimentos de pequeno porte também suscitou o mesmo procedimento. Outra adequação em 

mapa refere-se ao reconhecimento da expansão de áreas urbanizadas, existentes ou propostas. 

 

Figura 18:  Readequação de Z4 em áreas com atividades de baixo impacto ambiental, na Praia Grande.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 19:  Reconhecimento da expansão de áreas urbanizadas, em Maresias.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 20:  Proposição de áreas para expansão urbana, em Massaguaçu.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z4OD é uma subzona da Z4, que se distingue da zona de origem pelo baixo adensamento construtivo. 

Presta-se como uma zona de transição para os núcleos urbanos mais adensados, existente ou 

proposta, bem como para a consolidação de áreas predominantemente ocupadas por segunda 

residência. 

 

 

Figura 21:  Proposição de áreas para expansão urbana de baixo adensamento, no sertão da Barra do Una.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 22:  Consolidação de áreas predominantemente ocupadas com características de baixo adensamento, 

na Ponta das Canas. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z5 contempla as áreas com maior degradação dos componentes dos ecossistemas naturais, 

apresentando assentamentos urbanos consolidados e adensados, além de instalações industriais, 

comerciais e de serviços. É a zona que acolhe as dinâmicas urbanas e populacionais mais intensas. No 

processo de revisão do ZEE vigente, o enquadramento em Z5 se deu a partir do reconhecimento das 

áreas que apresentam tais características, bem como da previsão de áreas aptas a acomodar a 

implantação de estruturas relacionadas às diversas cadeias produtivas, especialmente àquelas ligadas 

ao setor portuário, energético, logístico e de transportes. 

 
Figura 23:  Proposição de áreas para acomodar estruturas industriais de maior impacto, na Fazenda Serramar.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 
Figura 24:  Proposição de áreas para acomodar expansão urbana, em Maranduba.  

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z5OD é uma subzona da Z5, criada no contexto de revisão do ZEE vigente, com características mais 

restritivas no que concerne aos usos e às taxas de ocupação permitidos. Enquanto na Z5 são permitidas 

todas as atividades industriais, a Z5OD possibilita apenas aquelas de baixo impacto, respeitando o 

percentual máximo de ocupação de 80%.  

 
Figura 25:  Áreas de ocupação consolidada com a presença de atividades industriais de baixo impacto, na área 

central de Caraguatatuba. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 
Figura 26:  Áreas de ocupação consolidada com a presença de atividades industriais de baixo impacto, na Praia 

de São Francisco. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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O zoneamento marinho, que se subdivide na faixa marítima, para regramento das atividades de pesca, 

e na faixa entremarés, para regulação das estruturas náuticas, também sofreu adequações no processo 

de revisão do mapeamento do ZEE vigente. Na faixa marítima, foram realizadas apenas duas alterações 

em relação ao ZEE vigente, uma para adequação da Z1MAEP e outra visando à ampliação de estoques 

pesqueiros. Consideram-se as seguintes características para o zoneamento marinho: 

 

A Z1M é caracterizada pela comunidade biológica preservada e pelos usos não intensivos. São áreas 

prioritárias de reprodução de organismos marinhos, acolhendo atividades de pesquisa científica, 

educação ambiental, manejo sustentável, pesca artesanal (exceto arrasto motorizado), extrativismo 

de subsistência e ecoturismo. Na faixa entremarés, a Z1M permite a implantação de estruturas 

náuticas Classe I, exclusivamente para os usos e atividades previstos na zona, sendo vedada a 

instalação de estruturas de apoio em terra. A Z1M visa à manutenção da funcionalidade dos 

ecossistemas e ao estímulo ao manejo sustentável dos recursos naturais.  

 

 

Figura 27:  Manutenção de Z1M na faixa marítima, nas Praias da Fazenda e do Ubatumirim, possibilitando a 

pesca artesanal (exceto arrasto motorizado). Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

Figura 28:  Ampliação de áreas restritivas quanto à instalação de estruturas náuticas na faixa entremarés, na 

Praia do Lázaro. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z1MAEP é uma subzona da Z1 que, assim como a zona de origem, visa à manutenção da 

funcionalidade dos ecossistemas e à conservação da biodiversidade. A Z1MAEP abrange as Unidades 

de Conservação de Proteção Integral, cujos usos são aqueles previstos no SNUC, nos diplomas de sua 

criação e em seus respectivos Planos de Manejo.  

 

 

Figura 29:  Unidades de Conservação de Proteção Integral marinhas enquadradas em Z1MAEP, na Estação 

Ecológica (ESEC) Tupinambás. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

A Z2M caracteriza-se pela presença de comunidade biológica em bom estado, mas com perturbações 

estruturais e funcionais localizadas, além da ocorrência de atividades de aquicultura de baixo impacto 

ambiental e de atividades de recreação de contato primário. A Z2M permite a pesca artesanal (limitada 

às embarcações de até 12 metros ou 10 toneladas de arqueação bruta), a pesca amadora, a aquicultura 

marinha de baixo impacto, os recifes artificiais e, na faixa entremarés, as estruturas náuticas Classe I e 

II. De forma geral, as diretrizes da zona visam assegurar a conservação da diversidade biológica e o 

estímulo ao manejo sustentável dos recursos naturais.  

 

 

Figura 30:  Adequação de Z2M na Prainha, viabilizando pesca artesanal (limitada às embarcações de até 12m 

ou 10t de arqueação bruta) e amadora. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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Figura 31:  Expansão de Z2M para possibilitar estruturas náuticas Classes I e II na faixa entremarés, no 

Perequê. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

A Z2ME é uma subzona da Z2M, porém, mais restritiva, com características, diretrizes e usos 

semelhantes aos da Z1M. Assim, caracteriza-se pela existência de comunidade biológica preservada, 

pelos usos não intensivos e por configurarem áreas prioritárias de reprodução de organismos 

marinhos, visando à manutenção e/ou ampliação dos estoques pesqueiros. Sendo mais restritiva que 

a zona de origem, a Z2ME impede o arrasto motorizado na pesca artesanal e restringe a pesca amadora 

ao caniço ou molinete, linha de mão, vara simples e carretilha. Na faixa entremarés, tal como na Z1M, 

é permitida apenas a implantação de estruturas náuticas Classe I vinculadas aos usos e às atividades 

permitidos na zona, ficando vedada a instalação de estruturas de apoio em terra. 

 

 

Figura 32:  Ampliação de restrição para Z2ME na faixa marítima na Ponta Pirabura, visando ampliar estoques 

pesqueiros. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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Figura 33:  Ampliação de áreas restritivas à instalação de estruturas náuticas na faixa entremarés, com a 

demarcação de Z2ME na Barra Seca. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

 

A Z3M contempla uma estrutura abiótica significativamente alterada por atividades antrópicas e uma 

comunidade biológica em estado regular de equilíbrio, com claros sinais de perturbações estruturais e 

funcionais. Nela são permitidas a pesca industrial, com exceção de pesca de arrasto de parelha e 

simples e captura de isca viva (limitada a embarcações com até 20 toneladas de arqueação bruta), o 

despejo de efluentes previamente submetidos a tratamento secundário e, na faixa entremarés, as 

estruturas náuticas Classe III. As diretrizes da zona visam à recuperação da qualidade ambiental e à 

garantia da sustentabilidade ambiental das atividades socioeconômicas compatíveis. No Litoral Norte, 

manteve-se a estratégia do ZEE vigente, de só possibilitar a pesca industrial para além da isóbata 

23,6m, limite estabelecido para incidência da faixa marítima regrada por esse instrumento. 

 

 

Figura 34:  Manutenção de Z3M na faixa entremarés, na Praia das Conchas, possibilitando instalação de 

estruturas náuticas Classe III. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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A Z4M apresenta estruturas abióticas extremamente alteradas, comunidade biológica com 

perturbação do equilíbrio e empobrecimento da biodiversidade, resultantes da intensa atividade 

antrópica. Além dos usos permitidos nas zonas anteriores, possibilita a instalação de estruturas 

náuticas Classe IV e V na faixa entremarés.  Além da recuperação da qualidade ambiental, orienta-se 

pela garantia da sustentabilidade ambiental das atividades socioeconômicas e pela promoção do 

manejo adequado dos recursos marinhos.  

 

 

Figura 35:  Expansão de Z4M na faixa entremarés da foz do rio Juqueriquerê, visando à instalação de 

estruturas náuticas Classe IV e V. Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 

 

Finalmente, a Z5M configura-se pela significativa alteração das estruturas abióticas e pela 

desestruturação das populações e desaparecimento de espécies. Possibilita a existência de atividades 

portuárias e de lançamento de efluentes industriais, observados os padrões de emissão determinados 

por legislação específica. De maneira geral, visa à recuperação da qualidade ambiental e à garantia da 

sustentabilidade ambiental das atividades socioeconômicas. 

 

 

Figura 36:  Adequação de Z5M na faixa entremarés, pela existência de atividades portuárias em São Sebastião. 

Fonte: SMA/CPLA/GS-LN, 2016. Org.: CPLA, 2016. 
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c. Aplicação do ZEE 

As regras estabelecidas pelo Zoneamento Ecológico–Econômico são aplicadas de forma complementar 

à legislação ambiental como um todo, valendo as normas mais restritivas. Assim, em áreas onde há 

vegetação protegida por leis específicas, como é o caso das formações florestais da Mata Atlântica, 

por exemplo, mesmo que o ZEE indique a possibilidade de ocupação, esta se submeterá às condições 

e restrições previstas na legislação florestal. 

É importante esclarecer, ainda, que as normas do ZEE não são retroativas, isto é, não há incidência de 

novas restrições sobre as atividades e usos implantados anteriormente à vigência do instrumento. 

A revisão do ZEE é um passo extremamente importante à consolidação do Gerenciamento Costeiro, 

porém, marca apenas o início de seu processo de implementação. Com efeito, os instrumentos de 

comando e controle que derivam das restrições impostas não são suficientes para viabilizar, na região, 

um desenvolvimento econômico e social mais homogêneo, inclusivo e ambientalmente sustentável. 

Para isso, será necessária a aplicação e/ou a criação de políticas públicas compatíveis com as diretrizes 

estabelecidas no decreto que regulamenta o ZEE.  

O desafio colocado a partir do ZEE é inserir o Gerenciamento Costeiro no processo de governança 

regional, articulando-o com os atores que promovem e/ou aplicam políticas correlatas. Essa 

articulação pressupõe uma capacidade de aglutinar e de interpretar a evolução de dados relacionados 

ao monitoramento dessas políticas, e de estabelecer um diálogo para que as políticas de investimentos 

públicos e privados sejam cotejadas com as metas e diretrizes do ZEE. Dessa forma, espera-se que tais 

políticas possam ser calibradas e, atuando em sinergia com os instrumentos do Gerenciamento 

Costeiro, contribuam para o alcance das metas gerais estabelecidas para a Zona Costeira. 

 

d. Próximas etapas para efetivação do processo de revisão do ZEE 

A realização das audiências públicas é etapa essencial no processo de revisão do Zoneamento 

Ecológico-Econômico, pois, além de ampliar a divulgação e refletir a transparência do processo, 

permite acolher propostas e sugestões dos diferentes setores organizados da sociedade, 

consubstanciando um instrumento público de participação democrática. 

As manifestações colhidas nas audiências públicas serão analisadas e ponderadas pelo Grupo Setorial 

de Coordenação do Litoral Norte, que posteriormente fará o encaminhamento da minuta de texto e 

seu respectivo mapa ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, fórum de discussões ambientais que faz 

a apreciação da proposta. Sendo aprovada, a proposta tecnicamente concluída e socialmente 

consensuada será encaminhada pelo Grupo Setorial ao governador, para sanção. Ressalta-se que a 

assinatura do decreto se dará após análise pelos órgãos jurídicos estaduais competentes, verificando 

sua adequação às normas legais pertinentes. 
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7. ANEXOS  
 

a. Minuta de Decreto de revisão 

b. Proposta de mapa de revisão do Litoral Norte (1:120.000) 

c. Proposta de mapa de revisão do município (1:50.000) 


