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Local 
Sala do Gabinete 

Data 
26/10/05 

Início 
09:30 h 

Término 
  12:00 h 

  
 
Assunto 
              15ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental - CCA 
  
 
 
 
  PARTICIPANTES  -  LISTA DE PRESENÇA 
  
 
  
SMA Suani Teixeira Coelho -   - 
SMA Claudio Darwin Alonso P   - 
CPRN Antonio Luiz Lírio de Queiroz  P Celso Mazottini Saes - 
DAIA Pedro José Stech  - Neusa Marcondes de Assis  P 
DEPRN Márcia Calamari - Primo Ângelo Falzoni Neto - 
CPLEA Rosely Sztibe  - Martinus Filet P 
FF Maria Cristina Heilig  - Sandra Aparecida Leite P 
IF Hélio Y. Ogawa P Hiroyassu  Uehara - 
IBT Luiz Mauro Barbosa  - Dácio Roberto Matheus - 
IG Tarcísio José Montanheiro  Hélio Shimada P 
CETESB-C   - Marcelo de Souza Minelli - 
CETESB-E Lady Virgínia Tralde Meneses P Eduardo Mazzolenis - 
CONSEMA Paulo Nogueira Neto P  - 
OUTROS PARTICIPANTES
DAIA Silvia Carpinelli  
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RESUMO DA REUNIÃO 
  

1 – Assuntos em pauta. 
O Secretário Executivo informa que o único assunto desta reunião é a decisão sobre a destinação 
de recursos provenientes da REVAP, a título de compensação ambiental, não cabendo a inserção 
de outras questões. 

2 – Informes. 
O Secretário Executivo fez constar em ata que ocorreram várias manifestações de apoio à 
preservação da área do Banhado de cidadãos, de entidades e políticos da região, cujo texto mais 
freqüente, e que espelha essas opiniões, se encontra anexo.  

3. – Análise da Compensação Ambiental da REVAP. 
 3.1 Breve histórico 
Na sua 12ª Reunião, a CCA levou em conta as informações prestadas no EIA/RIMA e o conjunto 
de ponderações feitas pelos técnicos que compõem esta Câmara. Decidiu acatar parcela das 
sugestões contidas no  EIA/RIMA e acrescentou algumas unidades de conservação a serem 
contempladas. Na ocasião, foi considerado adequado o percentual de 0,5% do total dos 
investimentos como valor da compensação ambiental. As Unidades de Conservação a serem 
contempladas são: 

1. Reserva Ecológica Augusto Ruschi - Proposta de transformação em Parque Natural 
Municipal com incorporação de área. 

2. Parque Estadual Campos de Jordão - Revisão de Plano de Manejo 

3. Parque Estadual  dos Mananciais Campos de Jordão - Plano de Manejo e investimentos 
para garantir a sua  integridade 

4. Parque Natural Municipal do Banhado - proposta de criação de um novo Parque.  

5. Parque Estadual  da Serra do Mar – regularização fundiária. A aplicação desta parte dos 
recursos de compensação ambiental, deve estar integrada com o Levantamento Fundiário 
efetuado pelo ITESP, segundo compensação Ambiental proveniente da ECOVIAS. A CCA 
recomenda que devem ser contempladas com esses recursos, prioritariamente, os 
Núcleos de Cunha e de Santa Virginia, ambos no interior da área do Parque Estadual da 
Serra do Mar. 

Submetida ao CONSEMA, na sua 215ª reunião (Deliberação CONSEMA 38/2005) deliberou 
favoravelmente a esta decisão. 

Por insistência e precaução do Secretário Executivo, foi novamente estudado o caso da APA de 
São Francisco Xavier, com o fito de ser verificada a obrigatoriedade legal desta unidade ser 
contemplada, caso em que a decisão deveria ser novamente submetida ao CONSEMA. 
Confirmado que a proposta submetida e aprovada pelo CONSEMA tinha bases legais sólidas, 
segue-se a análise e decisão da contemplação de verbas, conforme o já aprovado. 

 3.2 – As unidades de Conservação a serem contempladas. 
Reserva Ecológica Augusto Ruschi -. A área possui atributos ambientais rigorosamente de 
acordo com o preconizado pela lei do SNUC. A proposta de transformação em Parque Natural 
Municipal é condizente com o uso que se atribui à área e ao estabelecido na lei. Pelas 
características naturais das áreas do entorno do Parque, novas incorporações são incentivadas. 
Os estudos que suportam a elaboração obrigatória do Plano de Manejo para o futuro Parque 
Natural Municipal, devem contribuir não só para a transformação da categoria de Reserva 
Ecológica como também indicar as novas áreas a serem incorporadas. 
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Parque Estadual Campos de Jordão – Unidade de Conservação já constituída, com pequenas 
possibilidades de receber aportes de Compensação Ambiental devido a instalação de 
empreendimentos impactantes no local. Necessita que seja feita a Revisão de seu Plano de 
Manejo.  

Parque Estadual dos Mananciais Campos de Jordão - Unidade de Conservação já constituída, 
com pequenas possibilidades de receber aportes de Compensação Ambiental devido a instalação 
de empreendimentos impactantes no local. Necessita recursos para que seja feita a Revisão de 
seu Plano de Manejo bem como de investimentos para garantir a sua integridade. 

Parque Estadual  da Serra do Mar – Contendo parte importante do Bioma Mata Atlântica, é 
considerado pela UNESCO um dos 119 sítios internacionais  de Reserva da Biosfera. É 
componente do maior corredor de Mata Atlântica do País.  Há necessidade de se suprir 
constantemente de aportes financeiros uma vez que é a maior e mais importante Unidade de 
Conservação do Estado de São Paulo. Devem ser contemplados os Núcleos de Cunha e de Santa 
Virginia por se localizarem no Vale do Paraíba.  

APA do Banhado – Dada a profunda identidade da comunidade local com essa área do 
Município, serão expostos de forma mais detalhada os principais aspectos levados em 
consideração pela CCA na análise desta Unidade de Conservação, tendo como fundamento o 
preconizado na Lei e Decreto sobre Unidades de Conservação.  

A  área está descaracterizada e antropizada. A derrubada da mataria do Banhado se deu no início 
do século XX.  As áreas de várzea foram utilizadas para cultivo de arroz, prática inviabilizada na 
década de 70 com a construção das represas de Paraibuna e de Santa Branca. Foi verificado que 
a ocupação por pastagens representa 38% do total, 23% por culturas e pequenas chácaras, 4% 
por espécies exóticas (eucaliptos), 20% por vegetação típica de várzea, 10% por vegetação 
natural em estágio pioneiro e inicial de regeneração e 6% por Mata Ciliar, junto ao Rio Paraíba do 
Sul. Observa-se ainda a ocorrência de processo de invasão e ocupação irregular em cerca de 4%  
da Concha do Banhado, exatamente na porção de propriedade do Município, com surgimento de 
favelas. A Flora é predominantemente exótica com ocorrência pouco significativa de espécies 
nativas. A área é ilhada pelas construções urbanas o que  impossibilita a criação de interligação 
com outras áreas protegidas, formando os necessários corredores de fauna. Possui grande 
densidade de canais de drenagem implantados no passado, sendo que boa parte destes ainda se 
encontra ativa. Estando situada à jusante da área urbanizada, é necessária a manutenção dos 
principais canais de drenagem, objetivando não permitir a estagnação/infiltração das águas 
pluviais decorrentes do sistema de drenagem de áreas urbanizadas o que acarreta a 
contaminação do solo e recurso hídrico subterrâneo, além da descaracterização da situação 
original. 

A área do Banhado apresenta características que asseguram condições favoráveis para a 
manutenção do microclima local em virtude de seu uso notadamente rural e  sua inserção  na área 
urbanizada. O Lazer contemplativo ou beleza cênica, importante característica ambiental em 
áreas urbanas, é plenamente satisfeito visto que é área contígua ao centro urbano de São José 
dos Campos, delimitada por um declive abrupto de cerca de 35 metros de desnível em relação ao 
centro urbano. Propicia um cenário único para o lazer contemplativo tanto que a Avenida 
Anchieta, situada na Orla do Banhado, é um local de atração da cidade. Essas duas importantes 
características, a serem preservadas, sofrem pressão urbana pois além de invasões e ocupações 
irregulares, caça e captura de fauna, também ocorre a disposição clandestina de resíduos sólidos. 
No entanto, três aspectos positivos devem ser levados em conta, como contra pressão. O apoio 
da população local que se constitui em uma oportunidade ímpar para a  proteção e recuperação 
da área do Banhado. O desenvolvimento de atividades  educação ambiental devido à suas  
peculiaridades urbano-ambientais únicas. O desenvolvimento de pesquisas objetivando uma 
perfeita caracterização dos atributos da área visando o desenvolvimento de programas/projetos de 
recuperação e melhoria do ecossistema da área do Banhado.   
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Constatadas estas características, com inegável importância na paisagem urbana, o Banhado se 
enquadra na categoria de Unidade de Uso Sustentável, tanto assim foi por lei constituído como 
Área de Proteção Ambiental – APA.  

3.3 Aspectos Legais. 
A opinião manifesta de vários segmentos sociais para que o Banhado seja completamente 
desapropriado e transformado em Parque Urbano, possui definitivos impedimentos legais, 
considerando que a origem dos recursos é a obrigatoriedade da compensação ambiental instituída 
pela Lei do SNUC.   

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 33 do Decreto N. 4.340/2002 que regulamenta a Lei 
9.985/2000, a chamada lei do SNUC: 
Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de 
Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o 
domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para 
custear as seguintes atividades: 
        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de 
bens e equipamentos permanentes; 
        III - implantação de programas de educação ambiental; e 
        IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da 
unidade afetada. 
Ou seja, as verbas destinadas às APAs, caso  do Banhado, possuem aplicação restrita e não poderão 
ser utilizadas para a desapropriação.  

No entanto, o próprio caput do artigo diz:  

        Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o  art. 36 da Lei no 9.985, 
de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte 
ordem de prioridade: 
        I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
        II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da 
unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 
        IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 
        V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de 
amortecimento. 
Ou seja, como APA o Banhado não pode receber recursos para desapropriação porém, é possível 
alocar recursos para o desenvolvimento de estudos para a criação de uma  Unidade de Proteção  
Integral.  Caso os estudos indiquem e o Banhado for transformado em Unidade de Proteção 
Integral, então sim, recursos podem ser alocados para a desapropriação de terras. Ressalte-se que a 
Unidade de Conservação a ser criada, não poderá adquirir as características de um Parque Urbano. 

4 Decisão. 
Tendo em vista a análise acima desenvolvida, a Câmara de Compensação Ambiental, com base na 
Deliberação Consema 38/2005 e nas diversas planilhas de custos apresentadas para aplicação de 
recursos em cada uma das Unidades de Conservação, tomou a decisão de compartilhar o montante 
da Compensação Ambiental da REVAP conforme a tabela a seguir, a ser aplicada se algumas 
condições forem atendidas. 
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Tabela com a alocação de recursos da Compensação Ambiental da REVAP 

Atividade  Total a aplicar Relativo à fase 
inicial. 

(2008/2009) 

Relativo à fase 
final 

(2011/2012) 

Reserva Ecológica Augusto Ruschi 

Providências para transformação 
em Parque Natural Municipal, 
(plano de manejo com proposição 
para incorporação de terras), e 
eventuais obras. 

R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 ---------------- 

Incorporação de terras R$ 820.000,00 ------------------ 820.000,00 

Parque Estadual Campos de Jordão 

Revisão de Plano de Manejo. R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 ---------------- 

Parque Estadual  dos Mananciais Campos de Jordão 

Plano de Manejo. R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 ---------------- 

Investimentos para garantir a sua  
integridade. 

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 ---------------- 

Parque Estadual  da Serra do Mar 

Regularização fundiária. Núcleos 
de Cunha e de Santa Virginia. 

R$ 2.000.000,00 ------------------- R$ 2.000.000,00

APA do Banhado 

Estudos e providências para Plano 
de Manejo ou transformação em 
Parque Natural Municipal. 

R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 ---------------- 

Aquisição de Terras e implantação 
de Unidade de Proteção Integral 
caso seja constituída.( *) 

R$ 8.870.000,00 R$ 8.335.000,00 R$ 435.000,00 

Total R $ 12.840.000  R$ 3.255.000 

*Para que seja possível a utilização desses recursos de R$ 8.870.000,00, devem ser 
atendidas as seguintes condições: 

1 – O definitivo estabelecimento de Unidade de Proteção Integral. 

2 – A desocupação total da área hoje já de posse da municipalidade. 

3 -  Caso estas condições não estiverem totalmente satisfeitas no prazo de 24 meses, 
contados a partir da assinatura do TCCA, os recursos destinados à aquisição de terras e 
implantação de unidade de proteção integral, serão dirigidos para melhoria e expansão da 
Reserva Ecológica Augusto Ruschi e à regularização fundiária do Parque Estadual da Serra 
do Mar. 

A APA do Banhado e a Reserva Augusto Ruschi, por serem de interesse direto do Município, 
devem ter as atividades aqui previstas desenvolvidas exclusivamente pela Prefeitura de São 
José dos Campos. Os três Parques Estaduais aqui mencionados, terão a aplicação dos 
recursos gerenciada pelo Instituto Florestal. 

  

Nome 
 

Assinatura 
 

Data 
27/10/05 
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Anexo 

Teor do manifesto mais freqüente enviado por cidadãos, organizações locais e políticos do 
Município de São José dos Campos 

Sr. Governador, 
Sr. José Goldemberg 
Srs. Membros e Conselheiros do Consema 
Sr. Prefeito Municipal Eduardo Cury 
Sr. Secretário de Meio Ambiente Edmundo de Carvalho 
 
Aos Membros da Câmara Técnica de Compensação Ambiental do Consema: 
 
Suani Teixeira Coelho 
Cláudio Darwin Alonso 
Antonio Luiz Lírio de Queiroz 
Celso Mazottini Saes 
Pedro José Stech 
Neusa Maria Marcondes Vieira de Assis 
Márcia Calamari 
Primo Ângelo Fauzoni Neto 
Rosely Sztibe 
Martinus Fillet 
Maria Cristina Hellig 
Sandra Aparecida Leite 
Hélio Ogawa 
Hiroyassu Uehara 
Luiz Mauro Barbosa 
Dácio Roberto Matheus 
Tarcísio José Montanheiro 
Hélio Shimada 
Fernando Cardozo Fernandes 
Marcelo de Souza Minelli 
Lady Virginia Tralde Meneses 
Eduardo Mazzolenis 

                Na década de 70, os Governos Federal, Estadual de São Paulo e Municipal, de 
comum acordo, resolveram permitir a instalação de uma Refinaria de Petróleo em nosso 
município, atendendo pretensão da PETROBRÁS. Decorrente disto, em 1980 foi inaugurada a 
Refinaria Henrique Lage, sediada na então zona de expansão urbana, estando a Refinaria hoje, 
envolta por bairros urbanos densamente povoados. 

                Ao longo desses 25 anos de pleno funcionamento, a ninguém é dado negar o 
quanto foram alterados, o clima, a saúde pública, a qualidade de vida do povo que aqui vive. O 
combustível fóssil (petróleo), desde a fase extrativa, passando pelos diversos meios de 
condução e armazenamento, até a transformação final nos seus vários derivados, produz forte 
impacto no meio ambiente, sendo certo que a interferência negativa maior se dá na fase de 
refino, quando são dispersos na atmosfera, milhões de toneladas de gases tóxicos, em que 
pesem os avanços tecnológicos. Haja vista que São José dos Campos, que desde a sua 
fundação se jactava de seu excelente clima, fato que está inscrito até mesmo no brasão do 
município: “AURA TERRAQUE GENEROSA” (Terra de Ares Generosos), tem hoje crítica 
qualidade do ar, o que vem sendo comprovado pelas regulares medições feitas pela Cetesb, 
confirmando antigos e reiterados pareceres de diversos profissionais da área médica. 

                Nos últimos anos, a Petrobrás desenvolveu um projeto de ampliação e 
modernização da planta da refinaria, aumentando substancialmente sua atividade industrial, 
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estando hoje, o processo de licenciamento ambiental em sua fase final, tendo sido 
estabelecido, entre outras exigências, uma “compensação ambiental”, como forma de 
(pretensamente) mitigar os efeitos negativos do referido processo industrial. 

                Entretanto – e aqui reside a razão da presente manifestação – São José dos 
Campos e seu povo correm o risco de não ter nem essa “compensação”, fixada no valor 
ínfimo de 0,5 % (valor mínimo fixado por lei), sobre o montante do custo da obra, posto 
que noticia-se a pulverização dessa verba para outras localidades e outras finalidades que não 
a pleiteada pelo nosso município, quais sejam, a de aplicá-la no HORTO FLORESTAL e na 
implantação da Unidade de Conservação PARQUE NATURAL DO BANHADO, referendada 
pelo COMAM (Conselho Municipal do Meio Ambiente), até porque o Banhado é APA Estadual 
e Municipal.  

                O impacto ambiental gerado dentro de São José dos Campos, deve ter sua 
compensação ambiental no próprio município, ou não existiria razão para a compensação. 

                Ademais, estes dois sistemas encontram-se sob forte pressão antrópica e 
desempenham papel fundamental para a manutenção do ecossistema urbano, e são antigo 
anseio e mesmo sonho da comunidade, em face da necessidade de se manter um mínimo de 
qualidade de vida. Público e notório: o BANHADO é, na verdade, a própria identidade 
joseense, por suas características paisagísticas e ambientais ímpares, já reconhecidas por 
brasileiros ilustres, como Aziz Ab´Saber e Oscar Niemeyer. 

                Por isso, AS FORÇAS VIVAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, vêem, pelo presente e 
todos os meios ao seu alcance, protestar contra qualquer possibilidade de desvio da referida 
verba de compensação, reivindicando sua total aplicação aqui, solicitando aos 
Conselheiros do CONSEMA, que não permitam a consecução desta violência, em última analise 
um escárnio à Comunidade de São José dos Campos. 

                São José dos Campos, 25 de setembro de 2005. 
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