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RESUMO DA REUNIÃO  
 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO DA CCA 
 
 O itens c, d e e do ponto 8 da pauta (Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul 
Modificado. Termo de Compromisso de Compensação Ambiental-TCCA) passam a ter a 
seguinte redação:  
 

c) No item 3.1.1, que trata das contas específicas que receberão os depósitos oriundos da      
Compensação Ambiental, a CCA concorda com a proposta da DERSA de serem 
abertas quatro contas, a saber: 

   
▪ Instituto de Botânica-Ibt (Parque Estadual Fontes do Ipiranga); 
 
▪ Fundação Florestal-FF (Parque Estadual da Serra do Mar); 
 
▪ Prefeitura de Santo André (Parque Natural Municipal do Pedroso); 
 
▪ Prefeitura de São Paulo (Parques Naturais Municipais de Jaceguava, Bororé, Itaim e 
Varginha). 
 
d) Diante do prazo decorrido da assinatura do Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental-TCCA, o pagamento dos recursos retroativos devidos, atualizados 
monetariamente, deverão ser pagos imediatamente após a realização do balanço 
financeiro; 

 
e) Os depósitos, equivalentes a 1,93% dos valores das medições mensais, deverão ser 

efetuados proporcionalmente aos valores destinados a cada Unidade de Conservação 
beneficiada. 

 
2. INFORMES/SOLICITAÇÕES 
 

2.1.  Indicação para compor a Comissão de Vistorias da CCA 
 

Eduardo Luis Martins Catharino foi indicado pelo Instituto de Botânica-Ibt para 
substituir Dácio Roberto Matheus na Comissão de Vistorias da CCA. 
 
 

2.2. APA do Banhado/Petrobrás – Modernização da Refinaria Henrique Lage-
REVAP. Processo SMA 13.667/2008 

 
Mauro Frederico Wilken, representante do CONSEMA na Câmara de Compensação 

Ambiental solicitou informações sobre a compensação ambiental da APA do Banhado, de 
responsabilidade da Prefeitura de São José dos Campos. A situação dessa compensação 
ambiental foi devidamente informada ao representante do CONSEMA por Maria Cristina 
Heilig, da Fundação Florestal. Para maior esclarecimento do assunto reproduzimos abaixo a 
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manifestação da Câmara de Compensação Ambiental na sua 15ª Reunião, realizada no dia 26 
de outubro de 2005, relativa à compensação ambiental da APA do Banhado (a decisão 
completa da CCA pode ser lida na Ata da 15ª Reunião): 

 
“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. 

........................................................................................................................ 

 

3.2 - As unidades de Conservação a serem contempladas. 

........................................................................................................................ 

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 
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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.   

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: 

Parágra o único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento
Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Á ea de Relevante Inte esse 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: 
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         elabo ação do Plano de Manejo ou nas a ividades de p o eção da unidade; 
        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 
aquisição de bens e equipamen os permanentes; 
        III - implantação de p ogramas 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  a t. 36 da 
Lei no 9 985, de 2000, nas unidades de conservação, existen es 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 - desenvolvimen o 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 para a APA do 
BAnhado  

Atividade Total a aplicar Relativo à fase 
inicial 

(2008/2009) 

Relativo à 
fase final 

(2011/2012)

Estudos e providências para o 
Plano de Manejo ou 

transformação em Parque Nat. 
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 

* Para que seja possível a utilização desses recursos de R$ 8,870.000,00 devem ser 
atendidas as seguintes condições: 

1 – O de initivo es abelecimento de Unidade de Pro eção Integ al. f t  t r

,
t

r  
r

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  
con ados a partir da assinatura do TCCA, os recursos destinados à aquisição de terras e 
implantação de unidade de proteção integral, se ão dirigidos para melhoria e expansão da
Reserva Ecológica Augusto Ruschi e à regula ização 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.” 
 
 O Coordenador da CCA, Dr. Pedro Ubiratan, solicitou à Secretaria Executiva que 
oficiasse à Prefeitura de São José dos Campos e à Petrobrás solicitando esclarecimentos sobre 
o cumprimento do TCCA. 
 

2.3. Inclusão de pontos de pauta 
 

Iracy Xavier da Silva, do DAIA, solicitou incluir na pauta a destinação de recursos de 
compensação ambiental dos seguintes empreendimentos: 
 

- UTE Cubatão. Processo SMA nº 13.554/2003; 
- Vale do Paraná S/A-Açúcar e Álcool. Processo SMA nº 13.743/2003. 
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3. CONCLUSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSO 
 

3.1. ECOURBIS AMBIENTAL S/A. Central de Tratamento de Resíduos Leste. 
(Processo SMA nº 13.627/2007) 

  
- Custo estimado da implantação do empreendimento: R$ 400.292.183,00; 
- Compensação ambiental: R$ 2.001.460,92; 
- Percentual: 0,5%.  

 
Na 35ª Reunião, realizada em 19/8/2008, a CCA deliberou como segue: 

 
DELIBERAÇÃO:  
 

- Visita a campo para avaliação da biodiversidade, dando-se prioridade para a área ao 
sul do Aterro, não limitando a avaliação ao território de São Paulo; 

 
- Após a avaliação da área deverá ser agendada reunião com a Prefeitura de São Paulo para 

maior detalhamento da proposta dessa destinação de recursos de compensação ambiental. 
 

A Câmara de Compensação Ambiental, ouviu a explanação de Maria Teresa Barbanti 
de Almeida Prado, do Grupo de Vistorias, sobre a visita técnica realizada na ´rea conforme as 
determinações da CCA, para a qual foi produzida a Nota técnica sobre a Unidade de 
Conservação para proteção de nascentes do rio Aricanduva proposta no EIA/RIMA da 
Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), segundo recomendação da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, assinada também por Eduardo Luis Martins Catharino. Abaixo, 
reproduzimos trechos que mereceram destaque do ponto de vista da deliberação da CCA: 
 
“A área possui expressivos fragmentos florestais em diversos estágios de regeneração, 
reflorestamentos com Eucalyptus e áreas destituídas de fragmentos em estágio 
médio/avançado de regeneração que, segundo o EIA, perfaz cerca de 134 há. A falta de 
estudos sobre a biota local e a falta de unidades de conservação na região por si só já 
evidenciam a importância da preservação desses fragmentos florestais naturais, mesmo que 
antropizados, mas com grande potencial de recuperação. (...) As áreas destituídas de 
vegetação arbórea, próximas às áreas densamente urbanizadas, ainda podem servir como 
para ‘uso intensivo’ com a implantação de infra-estrutura de recepção de público, abrindo 
espaço para lazer, recreação, contato com a natureza e educação ambiental, em uma região 
carente de equipamentos públicos. Este uso mais intensivo de parte do parque pela 
população local poderia estimular seu envolvimento a favor da proteção da UC proposta a 
longo prazo. (...) Na visita ao local realizada no último dia 19 de setembro, pudemos concluir 
que a proposta é interessante, especialmente por constituir uma área tampão para o 
empreendimento em questão, preservando importantes fragmentos de florestas naturais da 
metrópole, nos limites do município de São Paulo e Mauá. Também deve-se destacar a 
existência de fragmentos florestais bem conservados no município de Mauá formando um 
contíguo florestal com estas áreas, que poderiam ser consideradas para ampliação dos 
limites da UC proposta. Manifestamos nossa opinião de que os limites de criação do Parque 
Municipal Nascentes do Aricanduva deve ser apoiada, desde que comprovadas a 
desapropriação e incorporação das referidas glebas ao patrimônio público municipal, dando 
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caráter efetivo à criação do Parque, condição necessária para receber recursos da 
compensação ambiental.” 
 
 A Câmara de Compensação Ambiental deliberou como segue: 
 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos da compensação ambiental para o 
cercamento da área de 987.213,29 m², declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal 
nº 49.968, de 28 de agosto de 2008, localizada no Setor Fiscal 250-Quadra 997, 998 e 999, 
perímetro 71 a 112, entre a Estrada do Sapopemba e a Estrada do Rio Claro, e identificada 
pela matrícula de nº 67.060 no livro nº 2 - Registro Geral do 7º Ofício de Registro de Imóveis 
de São Paulo, para a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral Municipal. A 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, gestora da 
unidade de conservação, deverá apresentar à Câmara de Compensação Ambiental, para 
aprovação, o Plano de Trabalho relativo ao cercamento da área.   
 
4. REALOCAÇÃO DE SOBRA DE RECURSOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
     4.1. Unidade Agroindustrial Cocal II – Processo SMA nº 13.657/05 
 

- Custo estimado da implantação do empreendimento: R$ 150.000.000,00; 
- Compensação ambiental: R$ 750.000,00; 
- Percentual: 0,5%   

 
 Na 21ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, realizada no dia 27 de abril de 
2006, fez a seguinte destinação para os recursos acima: 
 

Unidade de Conservação Valor (R$) Destinação 
E.E. Angatuba 350.000,00 Elaboração/implantação 

Plano de Manejo 
E.E. Itapeva 200.000,00 Elaboração/implantação 

Plano de Manejo 
E.E. Itaberá 200.000,00 Elaboração/implantação 

Plano de Manejo 
 

 Solicitação à Câmara de Compensação Ambiental-CCA:  
  

A destinação de recursos para a elaboração do Plano de Manejo do Mosaico Juréia-Itatins 
(R$ 720.000,00 - REPLAN 1/Petrobrás-Otimização da produção da Refinaria de 
Paulínia/Processo SMA nº 13.550/2004) foi decidida na 26ª Reunião da CCA (10/5/2007); na 
28ª Reunião da CCA (19/7/2007) o Plano de Trabalho foi aprovado.  

No entanto, na medida  em que só recentemente (ver Ata da 35ª Reunião da CCA) a 
Petrobrás concordou com as regras estabelecidas pela Secretaria do Meio Ambiente no que 
diz respeito à execução dos TCCAs firmados, a saber, a empresa, da mesma forma que todos 
os outros empreendedores, deverá executar as ações e não apenas pagar a compensação 
ambiental, a destinação desses recursos para a elaboração dos Planos de Manejo não foi 
efetivada em tempo hábil, comprometendo o bom andamento dos trabalhos. Essa situação, 
cuja origem está na pendência jurídica entre a Petrobrás e a Secretaria do Meio Ambiente 
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apontada acima, está em vias de ser resolvida, devendo a Petrobrás destinar os recursos 
conforme as regras estabelecidas. No entanto, a necessidade de cumprir compromissos já 
assumidos levou a Fundação Florestal a propor uma realocação de sobra de recursos de 
compensação ambiental. 

Na medida em que o Instituto Florestal-IF já está elaborando e implantou os Planos de 
Manejo das Estações Ecológicas de Angatuba (R$ 350.000,00) e de Itapeva (R$ 200.000,00) 
com recursos próprios, solicita-se sua realocação para o cumprimento do cronograma de 
elaboração do Plano de Manejo do Mosaico de Unidades de Conservação da Juréia-Itatins. 
 
 A Câmara de Compensação Ambiental deliberou como segue: 
 
DELIBERAÇÃO: 
 

- A CCA deliberou aceitar a proposta de realocação de recursos para elaboração e 
implantação dos Planos de Manejo das E.E. de Angatuba e Itapeva para aplicação em 
medidas de segurança das Unidades de Proteção Integral do Mosaico da Juréia-Itatins; 

 
- A Fundação Florestal deverá apresentar à CCA documento referente ao 

remanejamento dos recursos da Cocal II para o Mosaico da Juréia-Itatins, contendo as 
explicações e justificativas apresentadas pela Fundação durante a reunião. 

 
- Em virtude da urgência, a deliberação da CCA será feita ad referendum do Consema; 

 
- Uma vez que os recursos da REPLAN I (Petrobrás/Otimização da Produção da 

Refinaria de Paulínia/Processo SMA nº 13.550/2004), no valor de R$ 720.000,00 não 
serão mais executados para a elaboração do Plano de Manejo do Mosaico, a CCA 
aprova o “Plano de Trabalho para a Implementação do Programa de Proteção do 
Mosaico de Unidades de Conservação da Juréia-Itatins”, apresentado pela Fundação 
Florestal para ações de segurança das Unidades de Conservação de proteção Integral 
do Mosaico. 

 
5. INÍCIO DE ANÁLISE DE PROCESSOS 
 
      5.1. UTE Euzébio Rocha/Petrobrás. Processo SMA nº 13.698/98 
 

- Custo de implantação do empreendimento: R$ 280.000.000,00; 
- Compensação ambiental: R$ 1.400.000,00; 
- Percentual: 0,5%. 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos de compensação ambiental para o 
Parque Estadual da Serra do Mar (Fundação Florestal) e para a Reserva Biológica de 
Paranapiacaba (Instituto de Botânica). Os Planos de Trabalho deverão ser apresentados à 
CCA.
 

5.2. Vale do Paraná S/A – Açúcar e Álcool. Processo SMA nº 13.743/2003 
 

- Custo de implantação do empreendimento; 
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- Compensação ambiental: R$ 252.071,64; 
- Percentual: 0,5%. 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos de compensação ambiental para a 
implantação da Estação Ecológica Anhembi/Barreiro Rico (Fundação Florestal). O Plano de 
Trabalho deverá ser apresentado à CCA.  
 
6. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO/TCCA-DER-

Duuplicação da Rodovia Raposo Tavares-SP 270/Estudos e levantamentos para a 
proteção do carste e das cavernas do PETAR   

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar a alteração do Plano de Trabalho apresentado 
pelo Instituto Geológico-IG relativo à proteção do carste e das cavernas do PETAR.
 
7. MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SIEFLOR SOBRE OS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

Em razão do adiantado da hora esse tópico deverá ser discutido na próxima reunião. 
 
 

Nada mais havendo para discutir, às 18:30 horas deu-se por encerrada a reunião. 

Ata elaborada por Antonio Augusto da Costa Faria, Secretário Executivo da CCA 
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