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O Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado e Con 

servação de regiões estuarino-lagunares: A região de Iguape-Parana 

guá e Experiências de P'aÍses do Terceiro Mundo foi ·realizado de 19 

a 24 de março, em São Paulo, sob o patrocínio do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente (CONSEMA) e Superintendência do Desenvolvimento do 

Litoral Paulista .(:SUDELPA). Estiveram representados nove países: A 

lemanha, Brasil, Canadá, Colombia, França, Moçambique, Porto Rico, 

USA e Venezuela, Organizações Internacionais Governamentais e Não 

Governamentais e vários especialistas de r~nome internacional. Es 

tiveram representados vários Estados brasileiros com experiências 

significativas em programas de desenvolviment~ auto-sustentado de 

regiões estuarino-lagunares bem como inúmeras entidades governamen 

tais e não-governamentais brasileiras. A lí~ta de entidades parti 

cipantes se encontra em anexo. 

No encerramento do Seminário Internacional que contou com a~ 

sença do .Excelentíssimo Senhor Deni ;Linep Schw!art'.;Z, Ministro do De 

senvolvimento Urbano e Meio Ambiente e d~ Secretários de Estado, o 

Governador de são Paulo, Sr. André Franco Montoro eriou a Secreta 

ria de Meio Ambiente do Estado tendo nomeado como Secretário o Sr. 

José Pedro de Oliveira Costa. 

CONCLUSÕES GERAIS -- 
l. Os participantes do Seminário concluíram que dada a imensa 

riqueza biológica da região estuarina de Iguape-Paranaguá,devem ser 

tomadas medidas especiais que garantam sua conservação e propiciem 
um desenvolvimento sustentado voltado ao bem-estar das populações 

locais, atuais e futuras. 

2. O Convênio realizado entre os Estados de Paraná~ São Paulo 

para a conservação e desenvolvimento sustentado da região estuarina 

foi considerado um instrumento essencial para a consecução desses 

objetivos e um exemplo de cooperação interestadual que necessita 

ser estimulado e dinamizado. 
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3. A cooperação internacional, em particular aquela entre 

ses do Terceiro Mundo foi consideradauna atividade prioritária 

vel para se conseguir um desenvolvimento auto-sustentado das 

giões estuarino-lagunares dos países participantes. 

, 
pai- 
e viá 

re- 

RECOMENDAÇÕES 

Prioridade na produção de alimento 
··~ 

Tendo em vista a grande produtividade natural do ecossistema 

estuaririo, em particular, a do complexo estuarino Iguape- Paranaguá 

o Seminário Internacional recomendou que deve ser dada prioridade 

às diversas alternativas de produção de alimentos. Com essa vocação 

natural devem ser compatibilizados outros usos e atividades econômi 

cas. Para tudo se recomenda: 

1. Execução de projetos integrados que regulamentem as ativida 

desde coleta, extração e cultivo na região, buscando compatibili 

zar os níveis de exploração com a potencialidade de recursos natu 

rais existentes. 

2. Incremento das atividades humanas que possam se enquadrar 

dentro de uma política de desenvolvimento auto-sustentado, como a 

maricultura, buscando integrar a população local em seu planejamen 

to e execução. 

3. Realização de estudos de impactos ambientais na área como 

um todo para se avaliar as alterações ambientais causadas pela agri 

cultura em grande escala e deva~tação dos recursos naturais renová 

veis e não-renováveis. 

4. Implantação de atividades econômicas novas não devem serpE!: 

mitidas sem um prévio estudo de seus impactos ambientais. 

5. Monitoramento do ambiente, visando a manutenção de sua qua 

lidade para a preservação da vida aquática.não só para a área estua 

rina como também para as águas interiores confluentes. 

6. Adequação da legislação ·federal existente, de caráter abran 

gente às condições específicas da ~rea estuarino-lagunar, afim de 

torná-la mais funcional.· 

7. Maior envolvimento e coordenação por parte da Superinten 

dência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) no estabelecimento de 
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medidas conduzentes à conservação dos recursos aquáticos. 

8. Melhoria dos mecanismos de fiscalização da qualidade sanit~ 

ria dos alimentos produzidos na área, em particular dos moluscosõJ 

tradores. 

9. Implantação de infraestruturas físicas que permitam melho 

rar as condições de desembarque de pescado, distribuição e conserv~ 

çao do produto, favorecendo o estabelecimento de cadeias de interme 

diação mais favoráveis aos pescad>res. 

10. Otimização da captura de pescado com o efetivo aproveitameg 

to dos resíduos visando uma melhor utilização dos produtos da re 

gião. 

Planejamento e Manejo de Áreas Estuarind-Lagunares 

Afim de harmonizar os diferentes usos e aptidões das regiões 

tuarinos, compatibilizando as várias 

plano integrado de desenvolvimento. 

lagunares, os participantes do Seminário recomendam que sejam esta 

belecidos e postos em prática planos viáv~is-de uso de espaços es 
' vocações naturais dentro de um 

De modo particular, recomenda- 

se: o 
'. 

Ll-, Macrozoneamento de regiõe·s ee tuaz.í.no là.gunares baseado em 
'i 

d.i aqnóst.Lco sócio-econômico e ecológico com levantamento minucioso 

das áreas de preservação. 

12. Inventário de todas as informações disponíveis sÔbre essas 

áreas para melhor articulação e monitoramento unificando a metodo 

logia, possibilitando com isso a ação conjunta das atividades a se 

rem desenvolvidas nas áreas. 

13. Legislação específica para a eco-região, através de um am 

plo debate com a comunidade interessada, tomando-se por base o pro 

jeto de Lei de Gerenciamento Costeiro, ressalvando-se que seja res 

guardada a autonomia dos Estados e Municípios, inclusive fornecendo 

subsídios para a próxima Constituinte. 

14. Regulamentação e fiscalização das unidades ambientais atra 

vés do aporte de recursos do poder constituído que as institui. 

15. Estabelecimento de um projeto de planejamento e administra 

ção das regiões estuarino-lagunares dentro de uma prática democráti 
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.•. 
ca do planejamento, envolvendo representantes das comunidades lo 

cais da região, a comunidade científica, as associaçõ~s ecológicas 

e as autoridades consEituidas tanto a nível local como estadual. 

16. Realçar a ação dos Órgãos de fiscalização, através da aloc~ 

ção dos aportes necessários à efetivação dessa atividade, baseado 

nos instrumentos legais existentes, bem como da necessidade de revi 

são da legislação de pesca, principalmente no que tange ao pescador 

artesanal. 

17. A implementação de um pl"::lno de manejo e uso do solo para a 

Ilha Comprida como forma de se racionalizar sua ocupação, presente 

mente realizada de forma desordenada e caótica, com impactos extre 

mamente negativos sobre o meio ambiente. Para tanto recomenda-se 

sustar as obras da ponte para a Ilha Comprida em construção,até que 

se aprove e implemente o plano de manejo e uso do solo. Esse plano 

deve ser precedido por uma auditoria sobre a real situação dos lo 

teamentos localizados nessa ilha. 

18. Apoio e assessoria às prefeituras da região, em particular 

à de Iguape para que a ocupação do espaço estuarino se processe de 

forma racional. Aporte de recursos financeiros aos municípios a 

brangidos por alguma lei de preservação ambiental. 

19. Penalidade severa como ocorre no Estado de Alagoas (10 OTN 

/ 2 3) - p m ou 25 OTN por m para a açao de derrubada de mangues e que s~ 

ja também previsto neste instrumento a obrigatoriedade de revegeta 

lização da área atingida com a espécie que foi retirada. 

Participação Comunitária 

20. Deve ser assegurada em todas as instâncias, momentos e pro 

jetos das instituições governamentais a participação das comunida 

des envolvidas na questão, através de representantes dessas comuni 

dades, por elas escolhidas democraticamente. Devem ser garantido 

os meios efetivos para que tal participação ocorra sem que tais 
meios signifiquem a dependência desses representantes em relaçãoacs 

Órgãos públicos. 

21. O direito à informação deve ser garantido a todos por urna 

maior transparência das instituições pela abertura ao público de do 

cumentos, projetos, relatórios, e etc. e pela maior clareza sobre 

~w .1 
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suas atribuições, competências~ responsabilidades. 

'\ 

22. A descentralização da administração e dos Órgãos públicos de 

ve ser ampliada de forma a garantir um maior acesso das comunidades 

a seus serviços, recursos e informações. 

23. o esforço central do goierno deve ser efetivamente voltado 

à educação da população não apenas através de seus mecanismos for 

mais mas por todos os meios disponíveis. Neste sentido cada técni 

co.governamental deve se transformar em um agente de conscientiza 

ção, organização e mobilização popular. 

24. Ampliação dos mecanismos legais e jurídicos de defesa da c2 
munidade a exemplo da lei dos direitos difusos e da ação popular. 

Ainda neste sentido deve ser reforçado e ampliado o traba 

lho da Curadoria do Meio Ambiente do Estado de são Paulo. 

25. Em todos os Órgãos colegiados do poder público estar garan 

tida a representatividade popular assegurando nos Órgãos de meio am 

biente a efetiva participação das entidades ambientalistas. 

26. A questão ambiental deve ser incluida na educação formal~ 

como uma disciplina, mas em todos os níveis e disciplinas com uma 

profunda alteração curricular. 

Coope!:2ção Internacional entr~Países do Terceiro Mundo 

Nos nove países representados no Seminário já existem em ní 

veis diferenciados, experiências de manejo e desenvolvimento auto 

sustentado de lagunas e estuários. Essas experiências são pouco di 

vulgadas entre os países face à inexistência de canais apropriados 

de comunicação. Por outro lado sentiu-se a necessidade de aperfei 

çoar-·essas experiências a nível nacional através de formas de coope 

ração entre os países presentes. 

Essa cooperação deve ser o mais direta, simples e menos onero 

sa possívei. Ela deve se concentrar no tema específico de experiên 

d.as concretas de desenvolvimento e·'manejo de áreas estuarinas. Pa 
ra isso se recomenda: 

27. A organização d~ uma rede de informação e troca de experiê~ 

cias entre os países participantes, através de uma circular simples 

onde cada país tenha condições de expor as experiências e notícias 
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mais relevantes na área de desenvolvimento e manejo de regiões es 

tuarinos lagunares. 

28. Em seu primeiro ano, essa circular deve ser preparada 

Conselho Estadual do Meio Ambiente de são Paulo (CONSEMA). 

O)NSEMA compete receber as informações dos países em portugês 

panhol, redigir a circular e distribuir aos pontos de contato 

da país participante, que por sua vez o distribui à sua rede 
nal. 

pelo 

Ao 

ou e.ê_ 

de ca 

nacio 

29. Essa circular poderá incluir sumários em português ou espa 

nhol de circulares publicadas em países de outr~s línguas, bem como 

um diretório das instituições nacionais especializadas em manejo e 

desenvolvimento de áreas estuarinos e lagunares. 

30. A distribuição em espanhol de mat~ri!l informativo/educati 

vo já existente,como o cartaz e o folheto sobre mangue distribuído 

neste Seminário. Organizações internacionais. são convidadas a fi 
\ 

nanciar a impressão desse material. 
., 
' 31. O estabelecimento de intercâmbio de "peaeoaâ, especializado en 

tre os países participantes do Seminário. Solicita-se às Organiza 

ções Internacionais Especializadas que aprovem essa modalidade coo 

peração ,.~ul-Sul por ser uma das f inalida.des de· i~tercâmbio já def i 

nida pelas Nações Unidas. Nesse caso solicita-se às Nações Unidas 

através de seus Órgãos especializados bem com as Organizações Inte~ 

nacionais Não-Governamentais que colaborem financeiramente com a.P3§ 

sagern internacional,competindo ao país fornecedor de assistência 

técnica o pagamento do salário e ao país recebedor, os custos logi~ 
tices/transporte e diárias. 

32. A cada país em desenvolvimento,participante,competirá indi- 
~ 

caruma experiência de desenvolvimento e manejo de áreas estuarinas 

com características semelhantes às de Iguape-Paranaguá. As áreas 

incluídas já devem contar com um mínimo d~ pesquisa científica e ig 
fraestrutura de desenvolvimento auto-sustentado e manejo. O inter 

câmbio de pessoal técnico e informações poderá ser feito dentro de~ 

sas experiências. Eventualmente, como passo posterior poderá ser:in 

dicado um projeto-modelo em que se concentrariam o desenvolvimento 

de metodologias e treinamento de pessoal dos vários países. 

33. Para o desenvolvimento auto-sustentado dessas áreas solici 

ta-se apoio técnico e financeiro das organizações internacionais,go 



. ,. .•... INTERNATIONAL SEMINAR ON 
SUSTAINED OEVELOPMENT ANO 

CONSERVATION OF 
LAGOON/MANGROVE AREAS: 

THE REGION 
IGUAPE-PARANAGUÁ (BRAZIL) 

AND THIRD WORLD EXPERIENCES. 

SEMINARIO INTERNACIONAL OE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 
E CONSERVAÇÃO DE REGIÕES 
ESTUARINO-LAGUNARES: 

A REGIÃQ OE IGUAPE-PARANAGUÁ 
E EXPERIENCIAS DE 
PAISES DO TERCEIRO MUNDO. 

.7 

~ 
' 

vernamentais e não-governamentais. 

34. As organizações de cooperação nacional dos países desenvol 
vidos, são chamados a participar desse espaço de cooperação Sul-Sul 
em áreas definidas de sua competência. 

') 

são Paulo, 25 de março de 1986 

DE OLIVEIRA COSTA 

do Meio Ambiente 

,·· 


