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I - INTRODUÇÃO: 

A Comissão Especial do CONSEMA para consolidar as propostas de utilização múltipla dos 
recursos hídricos do Vale do Ribeira foi instituída através da Deliberação Consema nº 08/93 no 
dia 12 de abril de 1993, em sua 'J9ª Reunião Ordinária, e publicada no Diário Oficial do Estado 
em 16 de abril . 

Sua criação foi decorrência da necessidade de se sistematizarem os diversos documentos 
apresentados pelas instituições governamentais e privadas, chamadas a exporem ao Plenário do 
CONSEMA, em reunião de 12/4/93, suas atribuições, programas e projetos em andamento e/ou 
propostos para o Vale do Ribeira. 

Sua primeira reunião ocorreu no dia 4 de agosto de 1993 e, a partir desta data, se reuniu mais 
11 vezes. 

Integraram a Comissão os conselheiros membros do Consema, representantes das seguintes 
instituições: CPLA/SMA (João Roberto Rodrigues), Sec. Planejamento e Gestão (Otaviano 
Arruda Campos Neto), Universidade de São Paulo (Prof. Aristides de Almeida Rocha), Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania (Eleonora Portella Arrizabalaga), Secretaria de Recursos 
Hídricos, Saneamento e Obras (Júlio Petenucci e André M. Fazio) e dois ambientalistas (Mário 
Mantovani e João Paulo Capobianco). 

·A Comissão foi presidida por Mário Mantovani e a relatoria esteve a cargo da CPLA/SMA, 
função exercida por Elisabete C. Gasparelo Buschel, Marcos Aidar e Marcelo Rodrigues dos 
Santos. · 

Contamos, ainda, com o apoio inestimável da Secretaria Executiva do Consema que, através dos 
funcionários José Flavio de Oliveira, Josilena E. Ferrer e Paula Baroni, acompanhou todas as 
reuniões e ofereceu as condições organizacionais e logísticas para os trabalhos da Comissão, e 
com a colaboração das seguintes pessoas: Lúcia Osório Nogueira da Secretaria da Saúde, Stela 
Goldenstein do DPAA/SMA, Neusa Marcondes da CPLA/SMA, Clayton Ferreira Lino do 
Instituto Florestal/SMA e Beloyanis Bueno Monteiro da Fundação SOS Mata Atlântica. 

A Comissão agradece aos representantes das instituições: Depto. Nacional de Água e Energia 
DNAE, Depto. Nacional de Produção Mineral-DNPM, Companhia Brasileira de Alumínio-CBA, 
Centrais Elétricas de São Paulo-CESP, Depto. Estadual de Águas e Energia Elétrica-DAEE, Sec. 
Estadual do Meio Ambiente-SMA, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- 
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SABESP, Sec. da Saúde, Sec. de Planejamento e Gestão-SPG, Sec. da Agricultura e 
Abastecimento-SAA, Sec. da Cultura, Sec, de Esportes e Turismo, Sec. dos Transporte e Sec. da 
Justiça e da Defesa da Cidadania-SJDC. 

II• ANTECEDENTES: 

O envolvimento do CONSEMA na discussão sobre utilização múltipla dos recursos hídricos do 
Vale do Ribeira teve início com a aprovação pelo Plenário, em reunião ocorrida no dia 1 º de 
julho de 1992, de uma proposta encaminhada pelas entidades ambientalistas Fundação SOS Mata 
Atlântica e Associação Ecológica São Francisco de Assis, de que fossem convidadas as 
instituições públicas e privadas "para apresentação das propostas de aproveitamento e usos 
múltiplos da Bacia Hidrográfica do rio Ribeira de Iguape". 

No dia 16 de setembro de 1992, ocorreu a primeira reunião preparatória, convocada pela 
Secretaria Executiva do CONSEMA, da qual participaram as seguintes instituições: DNAE, 
DNPM, CBA, CESP, DAEE, SMA, SABESP, Sec. da Saúde, Sec. de Planejamento e Gestão, 
Sec. da Agricultura e Abastecimento, Sec. da Cultura, Sec. de Esportes e Turismo, Sec. dos 
Transportes, Sec. da Justiça e da Defesa da Cidadania, Fundação SOS Mata Atlântica e 
Associação Ecológica São Francisco de Assis. 

No dia 21 de setembro, um grupo de trabalho composto pela CPLA/SMA, SAA, Sec. de 
Planejamento e Gestão, representantes ambientalistas e DAEE, elaborou um roteiro básico 
destinado a orientar a apresentação das diversas instituições (anexo 1) e definiu que o 
CONSEMA poderia, a partir de 10 de outubro, convocar a reunião para as apresentações. 

As apresentações ocorreram durante a 79ª Reunião Ordinária do CONSEMA que, dado o grande 
número de instituições envolvidas, desdobrou-se em dois dias: 29 de março de 1993 e 12 de 
abril, quando foi instituída a Comissão Especial CONSEMA de que trata este relatório. 

III - RELATO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO: 

A Comissão Especial do CONSEMA para consolidar as propostas de utilização múltipla dos 
recursos hídricos do Vale do Ribeira ou Comissão do Vale do Ribeira, como ficou conhecida, 
iniciou seus trabalhos em agosto de 1993, tendo como subsídio os documentos apresentados pelos 
órgãos públicos com atribuição na região em análise e pela Companhia Brasileira de Alumínio, 
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única empresa privada a apresentar proposta, e ouvindo os órgãos que não haviam se apresentado 
para o Plenário (Sec. da Saúde, Sec. dos Esportes e Turismo e CONDEPHAAT). 

A análise preliminar dos documentos propiciou aos membros da Comissão a constatação da 
complexidade da tarefa proposta, na medida em que as inúmeras intervenções em andamento ou 
projetadas, são iniciativas individualizadas das diversas instituições, baseadas, exclusivamente, 
em suas competências institucionais. 

Estas constatações levaram a Comissão a elaborar uma metodologia de análise que permitisse 
objetivar a avaliação dos documentos. Para tanto, foi estabelecido um questionário padrão, a ser 
preenchido pelos membros da Comissão a partir das informações contidas nos diversos 
documentos encaminhados ao CONSEMA. 

O referido questionário (anexo 2) possuia duas partes. A primeira elencava as seguintes perguntas 
específicas, que visavam conhecer os detalhes de cada projeto ou programa proposto: 

1. Proponente: 
2. Projeto: 
3. Público Alvo: 
4. Localização: 
5. Objetivos: 
6. Metas: 
7. Repercussão socioambiental: local e regional 
8. Em que medida o projeto reflete uma polltica setorial: 
9. Em que medida o projeto conflita com uma polftica setorial: 
10. Em que nível a população alvo e/ou afetada tem participação: 
11. Quais os aspectos legais da implementação do projeto: 

A segunda parte dó questionário visava esclarecer questões relativas a atuação geral do órgão e 
o nível de coerência entre a ação e o(s) projeto/programa(s) em andamento ou proposto(s): 

- Em que medida a pol{tica setorial é conflitante com as demais pollticas a nível locel, regional e global? 
- Como o órgão caracteriza o Vale do Ribeira e identifica sua vocação? 
- Esta caracterização é coerente com as ações desenvolvidas pelo órgão na região? 

A tarefa de preencher os questionários foi assim distribuída entre os membros da Comissão: 
DNPM e DNAE (representante da Sec. de Planejamento e Gestão); °!iMA e DAEE (ambientalista 
Mário Mantovani); CBA e CESP (ambientalista João Paulo Capobianco); SABESP e Sec. da 
Saúde (representante da USP); Sec. de Planejamento e Gestão (representante da Sec. da Justiça 
e Defesa da Cidadania); Sec. da Agricultura e Abastecimento, Sec. de Esportes e Turismo e Sec. 
da Cultura (representante da CPLA/SMA); Sec. dos Transporte e Sec. da Justiça e da Defesa da 
Cidadania (representante da Sec. de Recursos Hídricos). 
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111.1 Avaliações, conclusões e recomendações a partir da análise das informações contidas 
nos documentos específicos apresentados por cada instituição: 

A partir do preenchimento dos questionários, a Comissão discutiu as atividades e os projetos de 
cada instituição atuante na região e aprovou recomendações específicas, conforme segue: 

É importante ressaltar, no entanto, que essas análises foram baseadas em documentos 
apresentados pelos órgãos em abril de 1993, podendo não contemplar iniciativas ou projetos 
propostos a partir dessa data. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da Sec. dos Transportes: 

Tendo em vista a precariedade dos dados apresentados, não se têm elementos para avaliar a 
repercussão socioambiental e a política setorial do órgão, os conflitos com as demais políticas 
regionais, a participação da comunidade e a identificação da vocação regional, bem como a sua 
coerência. Considerando que a Sec. de Transporte não apresentou o plano viário para a região 
e uma política regional de transporte que contemple outros modais (ferrovia, hidrovia, etc), não 
foi possível avaliar a atuação do órgão na região. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da Sec. da Justiça e da Defesa da Cidadania: 

O projeto de regularização fundiária apresentado é importante para a região, devendo ser 
incrementado concomitantemente com os demais projetos considerados básicos para o 
desenvolvimento equilibrado regional. Considera-se. entretanto, que ele está sendo implantado 
com demasiada lentidão, devendo ser questionada a Secretaria encarregada sobre os perímetros 
que estejam interferindo nesse processo. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da Sec. de Esportes e Turismo: 

Os documentos evidenciam a ausência de uma política dirigida para as características do Vale 
do Ribeira, que não apresenta infra-estrutura mas um relevante potencial turístico; não antecipa 
alocação de recursos para o desenvolvimento da estrutura necessária; não propõe incentivos e não 
articula com outras secretarias. Não há uma proposta de utilização das unidades de conservação. 
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Avaliação da comissão sobre os documentos da Sec. da Agricultura e Abastecimento: 

Foi destacado que vários programas devem ser objeto de estudos de impacto ambiental, sendo 
necessária a criação de normas e regras para a sua implantação (por exemplo ocorrência de uma 
linha de crédito do BANESPA para atividades de aqüicultura sem que haja uma regra definida 
para a implantação deste programa). Foi destacada a falta de entrosamento entre a SAA, a SMA 
e o DAEE a respeito da polderização das várzeas, 

Avaliação da comissão sobre os documentos do DNAE: 

O órgão não atendeu à demanda do CONSEMA. atendo-se exclusivamente às suas competências 
legais, sem detalhamento. Considerando que o DNAE tem ação efetiva no· Yale do Ribeira, como 
concessões e renovações, é conveniente que o CONSEMA solicite os seguintes esclarecimentos 
específicos da atuação deste na região: concessões para aproveitamento dos recursos hídricos 
ainda em vigor. incluindo seus prazos de validade; novas concessões em estudo e as renovações; 
critérios aplicáveis para as concessões, levando em consideração o uso múltiplo. 

Avaliação da comissão sobre os documentos do DNPM: 

Sugere-se que o CONSEMA aprove uma recomendação para a instituição de um grupo de 
trabalho DNPM e SMA para normatizar a atividade minerária. a fim de viabilizar uma ação 
conjunta para as autorizações de pesquisas e lavras na região. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da Sec. de Planejamento e Gestão: 

Os documentos se restringiram a indicar que o órgão tem a função de coordenar as articulações 
políticas no Vale do Ribeira, sem apresentar suas ações concretas na região. Sugere-se ao 
CONSEMA uma solicitação de esclarecimentos específicos sobre a atuação da SPG na região, 
conforme roteiro originalmente encaminhado. 

Avaliação da comissão sobre os documentos do DAEE: 

As informações apresentadas não refletem a atuação do órgão na região, pois são muito 
generalizadas não sendo possível identificar conflitos com a política setorial (ex.: coloca a 
questão do controle de inundações mas não identifica quais as áreas de várzeas que serão 
beneficiadas e quais os impactos desta ação. bem como a questão de custo-benefício); foi 
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identificado e discutido o problema de competências entre o DNAE e DAEE no que diz respeito 
à concessão de uso do Rio Ribeira de Iguape que, apesar da legislação definir como competência 
da União, o Estado não poderia se abster de interferir no processo dado sua importância 
estratégica; foi informadoque no caso da CBA (Tijuco Alto) a concessão foi dada no último dia 
do Governo Sarney, sem consultas aos Estados (SP e PR), sem avaliação dos impactos sobre os 
sítios arqueológicos, recomendada pelo CEIGUAPE e sem análise ambiental prévia como prevê 
a Constituição Federal. . 

Avaliação da comissão sobre os documentos da SMA: 

As informações foram adequadas ao entendimento das ações e propostas do órgão na região; o 
projeto de elaboração do Macrozoneamento foi considerado um dos instrumentos mais 
importantes para subsidiar o CONSEMA para a definição das políticas ambientais da região. 
Sugere-se que o CONSEMA recomende à SMA a priorização da conclusão do Macrozoneamento 
do Vale do Ribeira. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da CBA: 

Como empresa privada, os documentos apresentados não contemplam vanos ítens do 
questionário, na medida em que esta não possui atribuição ou política pública para a região; não 
apresenta os impactos ambientais e sociais que o empreendimento pretendido (UHE Tijuco Alto) 
poderá gerar. 

Avaliação da comissão sobre os documentos da CESP: 

Nos documentos apresentados a empresa justifica a construção de três Usinas (Funil, ltaóca e 
Batatal) como obras para controle de cheias e, em caráter secundário, produção de energia 
elétrica; constatou-se que neste caso, seria necessário conhecer com detalhes o projeto global de 
controle de cheias no Vale do Ribeira para se avaliar as obras propostas; não foram informados 
os impactos ambientais e sociais destas obras; deliberou-se por elaborar o seguinte questionário 
a ser enviado ao DAEE: 1) há algum projeto geral de controle de inundações para o Vale do 
Ribeira? Em caso de resposta afirmativa, onde se inserem os projetos da CESP que prevêem a 
construção de três barramentos?, 2) A solução apresentada pela CESP é mais apropriada do que 
outras ações de controle nos tributários através de pequenas obras estruturais e não estruturais? 
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Avaliaç~o da comissão sobre os documentos da Sec. da Saúde: 

Identificados conflitos com políticas setoriais de outros órgãos: com a CONABE por sua não 
participação da Vigilância Sanitária na oferta de produtos alimentícios: com a Sec. da 
Agricultura no impedimento para adentrar recintos das usinas de beneficiamento de leite e com 
a Sec. de Meio Ambiente relativo ao descontrole do desmatamento que poderá favorecer a 
disseminação de doenças devido a vetores nas áreas degradadas, tais como chagas, malária e 
esquistossomose. Foi recomendado estudo de teores de chumbo na cadeia alimentar de peixes, 
frutos do mar e exames de sangue na população, dados a serem cotejados com os da CETESB, 
que vem monitorando as águas da bacia do Ribeira, a fim de analisar as correlações entre os 
teores de chumbo e outros metais pesados identificados nos rio Ribeira e Betari e a eventual 
ocorrência de saturnismo na região: foi proposto. também, que sejam encaminhados ao 
CONSEMA os dados de morbi-mortalidade relacionados ~o uso de agrotóxicos na bacia 
hidrográfica do Ribeira. Foi informada a grande incidência de leishimaniose em toda a região 

Informação complementar: 

O representante do COND~PHAAT destacou que há' sítios e monumentos histórico-culturais 
ainda não identificados na região. 

111.2 Avaliação geral da atuação das instituições: 

Dado o grande número de atividades, programas e projetos analisados, a Comissão definiu uma 
metodologia para a etapa final de seus trabalhos. que permitisse assegurar uma visão ampla da 
situação. 

Foram elaborados 4 quadros temáticos que padronizaram e reuniram de forma sintética as 
informações oferecidas por cada instituição que participou do processo: 

Quadro 1 -Avaliação dos Documentos Apresentados 
Faz uma análise qualitativa dos documentos encaminhados ao CONSEMA 

Quadro 2 - Atuação dos Órgãos/Instituições na Região 
Faz uma análise quantitativa das ações desenvolvidas ou projetadas, considerando a 
variável ambiental 

Quadro 3 - Programas e Projetos em Desenvolvimento 
Faz uma análise de cada intervenção, considerando os impactos ambiental e social, 
coerência ou conflito com as políticas setoriais, se a população alvo participa no processo 
de tomada de decisão e a situação atual (andamento) 

página 



.. ' 

COMISÃO ESPECIAL CONSEMA 
PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DOS RECURSOS lllDRICOS DO VALE DO RIBEIRA 

Relatório Final - fevereiro de 1994 

Quadra· 4 - Projetos Propostos 
Faz uma análise de cada proposta de intervenção, considerando os impactos ambiental e 
social, coerência ou conflito com as políticas setoriais, se a população alvo participa no 
processo de tomada de decisão e a situação atual (andamento) · 

Os quadros devidamente preenchidos constam do anexo 3 deste relatório. 

IV - CONCLUSÕES: 

Evidencia-se a inexistência de um plano integrado de desenvolvimento para o Vale do Ribeira. 
Esta falta de visão sistêmica na formulação de políticas públicas setoriais gera um evidente 
conflito de diretrizes e sobreposição de atribuições e de atividades das instituições atuantes na 
região. 

Esta situação, agravada pela morosidade das ações de regularização fundiária, tem como 
decorrência direta a dispersão e perda dos parcos recursos financeiros, humanos e materiais 
disponíveis para essa região historicamente alijada do processo de desenvolvimento do Estado, 
com o comprometimento de seu valioso patrimônio natural e cultural. 

Agravando tal quadro constata-se ser extremamente incipiente a participação da sociedade 
regional na definição das políticas setoriais, programas e projetos. 

Surpreendeu a Comissão a verificação de que estudos fundamentais para subsidiar a formulação 
de um plano de desenvolvimento ambientalmente· adequado, tais como o Macrozoneamento do 
Vale do Ribeira (SMA) e o Programa de Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos do 
Vale do Ribeira (DAEE), ainda não forneceram as informações básicas necessárias para o 
processo de planejamento. 

Por sua vez, o esforço que está sendo empreendido pela Secretaria de Planejamento e Gestão para 
formular o Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, poderá ficar comprometido ante a 
inexistência de diretrizes prévias e dos subsídios dos estudos supra-mencionados. 

Finalmente a falta de uma política de desenvolvimento não permite dimensionar as reais 
repercussões e interferências que empreendimentos governamentais e privados propostos, terão 
sobre o desenvolvimento socioeconômico do Vale do Ribeira. 

págiua 



' 

' 

COMISÃO ESPECIAL CONSEMA 
PARA A CONSOLlllAÇÃO DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DOS RECURSOS llfDRICOS DO VALE DO RIBEIRA 

Relatório Final • fevereiro de 1994 

V - RECOMENDAÇÕES: 

Sugere-se que o Plenário do CONSEMA delibere a cerca do que se segue: 

1. que a SMA priorize a conclusão do Macrozoneamento do Vale do Ribeira; 

2. que a Secretaria de Recursos Hídricos, Sanéamento e Obras pnonze a implantação do 
Programa de Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos do Vale do Ribeira; 

3. que o Governo do Estado determine que a Secretaria de Planejamento e Gestão elabore o 
Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, considerando as diretrizes gerais a serem 
estabelecidas com a participação da população e os insumos do Macrozoneamento e do 
Programa de Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Hídricos do Vale do Ribeira; 

4. que o Governo do Estado agilize a regularização fundiária do Vale do Ribeira. 
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UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA nos RECURSOS HÍDRICOS DO VALE DO RIBEIRA 

ladro 1 Aval.iação dos ooc·umentos Apresentados (informações de abril/93) 

-~i/,; QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES .QUALIDADE AVALIAÇÃO DA 
.. DAS · .. . COMISSÃO·· 

'• 

.. : atribuição na projetos RESPOSTAS 
região propostos na 

.· .... , .... 

;;).•.:-:·.:.:· ....•... :• .. .:.··· região 

DNAE - DEPARTAMENTO NACIONAL informou informou incompleta não 
DE ÃGUA E ENERGIA parcialmente parcialmente esclarecedor· 

ONPM - DEPARTAMENTO NACIONAL informou informou incompleta não 
DE PRODUÇÃO MINERAL parcialmente parcialmente esclarecedor 

CBA - COMPANHIA BRASILEIRA DE - informou incompleta esclarecedor 
ALUMÍNIO parcialmente 

CESP - CENTRAIS ELÉTRICAS DE informou informou incompleta esclarecedor 
SÃO PAULO detalhadamente parcialmente 

OAEE - DEPARTAMENTO ESTADUAL informou informou incompleta não 
OE ÃGUAS E ENERGIA ELÉTRICA parcialmente parcialmente esclarecedor 

SMA - SECRETARIA ESTADUAL DE informou informou detalhada esclarecedor 
MEIO AMBIENTE detalhadamente detalhadamente 

SABESP - COMPANHIA DE informou informou detalhada esclarecedor 
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO detalhadamente detalhadamente 

SECRETARIA OE ESTADO DA SAÚDE informou informou detalhada esclarecedor 
detalhadamente detalhadamente 

SECRETARIA OE ESTADO DE informou informou incompleta não 
PLANEJAMENTO E GESTÃO parcialmente parcialmente esclarecedor 

SECRETARIA OE ESTADO DA informou informou incompleta não 
AGRICULTURA Parcialmente parcialmente esclarecedor 

SECRETARIA DE ESTADO DA informou - detalhada esclarecedor 
CULTURA detalhadamente . 
SECRETARIA DE ESTADO DE informou informou incompleta não 
TURISMO parcialmente parcialmente esclarecedor 

SECRETARIA DE ESTADO DE não informou informou incompleta não 
TRANSPORTE parcialmente esclarecedor 

SECRETARIA DE ESTADO DA informou informou incompleta não 
JUSTIÇA E CIDADANIA detalhadamente parcialmente esclarecedor 
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Quadro 2 

COMISSAO ESP~CIAL CONSEMA PARA A CONSOLIDAÇAO DAS ~RO~UbTAS D~ 
UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO VALE DO RIBEIRA 

Atuação dos órgãos/Instituções na Região (informações de abril/93) 

I•. 

ÓRGÃO ' :· .. : __ :._:.=·:··:. - ... .: ::1 · •• 0 l>E.··:PROGRW:s 
E PROJETOS El1 

.EXECUÇÃO 

·-_ -~:o~:~AHAS;:Ri:~~\·A:~ ··~:':· :.' l;' ·.WtO.-·~stOERA A -:~Â~ÍÀ1~-' ~~~~~TÁ( 
PRÔXIHOS· -10 ANOS . 1, 

DNAE - DEPARTAMENTO NACIONAL OE ÁGUA E ENERGIA - (1) 

CESP • CENTR~JS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO - (2) 

- (1) não informa 

03 relevante 

01 <2> não relevante 

03 <2> relevante - 
- 1 relevante 

06 relevante - pos1t1va para o 
desenvolvimento regional 

02 <4> relevante 

01 relevante 

- (6) relevante 

06 pouco relevante 
- 

• relevante 

- • relevante - positiva para o 
desenvolvimento regional 

- • não relevante 

- • relevante 

{( 

DNPH • DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 04 

CBA • COMPANHIA BRASILEIRA OE ALUHfNIO 07 (2) 

DAEE • DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 10 (3) 

SHA - SECRETARIA ESTADUAL DE HEIO AMBIENTE 13 

SABESP - COMPANHIA OE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 01 (5) 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚ)E 16 (4) 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - (6) 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA 04 (5) 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 

SECRETARIA DE ESTADO OE TRANSPORTE 01 

- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ClDADAIJlA 01 

<~> órgão licenciador sem ação direta 
<3> Relativos à geração de Energia Elétrica 
~4~ Des~reve prog~a~s sem inf~rmar quais os em execução e os a executar 

Pro1eto com var1os sub-proJetos ~!~ Programa can vários projetos e sub-projetos 
7 Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira 
<) Plano de Desenvolvimento Turístico para Vale do Ribeira 



COMISSAO ;sPEÇIAL CONSEMA PARA A CO~SOLIDAÇAO DAS PROPOS~AS D~ 
UTILIZAÇAO MULTIPLA DOS RECURSOS HIDRICOS DO VALE DO RIBEIRA ·, . 

Quadro 3 Programas e Projetos em Desenvolvimento (informações de abril/93) 

PROJETO ÓRGÃO IMPACTO IMPACTO REFLETE CONFlJTA COH . PARTICIPAÇÃO SITUAÇÃO 
AMBIENTAL SOCIAL POLITICA POLfTICA DA POPULAÇÃO 

SETORIAL·. SETORIAL ALVO .. . .. .. 

Calcáreo para Cimento não aval i ado não avaliado sim não não informa não infonna 
1 

ONPM . 
Programa Sudoeste do Estado de São Paulo ONPH não avaliado não aval i ado sim não não informa não infonna 

Projeto Anta Gorda DNPH não avaliado não avaliado sim não não informa não informa 

Levantamento de Hinas Paralisadas ONPH não avaliado não aval iado sim não não informa não infonna 

UHE França CBA não avaliado não aval iado não <1> sim <1) não informa em operação 

UHE Funaça CBA não avaliado não aval i ado não <1 > sim <1 > não informa em operação 

UHE Barra CBA não avaliado não avaliado não <1 > sim <1> não informa em operação 

UHE Porto Raso CBA não avaliado não avaliado não <1> sim (1) não informa em operação 

UHE Alecrim CBA não avaliado não avaliado não <1> sim <1> não informa em operação 

UHE Serraria CBA não aval iado não aval i ado não (1) sim (1) não informa em operação 

UHE lporanga CBA não aval i ado não avaliado não <1> sim < 1) não informa em operação 

Programa do Plano de Gerenciamento de Recursos DAEE positivo positivo sim não não informa . • Hfdricos 

•. 
Programa de Aproveitamento Múltiplo e de Controle de OAEE positivo positivo sim não remete para . ' 
Recursos Hfdricos regulamenta- 

1 ção da Lei 
7663/91 1 

Programa de Serviços e Obras de Conservação, DAEE positivo positivo sim não não informa . 
Proteção e Recuperação da Qualidade dos Recursos 
Hídricos 
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Progrlllllll de Desenvolvimento e Proteção das Ãguas DAEE positivo positivo sim não não informa - 
Subterrâneas 

. . 
• 

Programa de Conservação e Proteção dos Mananciais DAEE positivo positivo sim não não infonna - 
S~rficiais de Abastecimento Urbano 

Programa de Desenvolvimento Racional da Irrigação DAEE positivo positivo sim não não informa - 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos na OAEE positivo positivo sim não não informa - 

1 Indústria 1 

Programa de Prevenção e Defesa contra Inundações DAEE positivo positivo sim não não informa - 1 

Programa de Prevenção e Defesa contra Erosão do Solo 
. 

positivo sim não não informa 1 DAEE positivo - 
e Assoreamento dos Corpos de Água 1 

' 
Programa de Desenvolvimento dos Hunicfpios Afetados não positivo sim não informa 

! 
DAEE não - 1 

por Reservatôrios e leis de Proteção de Mananciais ! 

Macrozonemento do Vale do Ribeira SMA positivo positivo sim não assegurada parai isado l 

Monitoramento Arrbiental e Pesquisa SMA positivo positivo sim ·não não informa - 1 

Manejo de Rendimento Sustentado de Palmiteiro não informa 
i 

SMA positivo positivo sim não - l 

Concessão de Autorização de Exploração de Recursos SMA não aval iado positivo sim não não informa - 
Florestais para Posseiros i 

' 

Controle da Poluição Alrbiental no Vale do Ribeira SMA positivo positivo sim não não informa - 1 

Rec~sição da Hata Ciliar do Rio Ribeira de lguape SMA positivo positivo sim não não informa - 

Demarcação da Zona de Vida Silvestre da Ilha SMA positivo não aval iado sim não não, pois os - 
C~rida e Identificação de Sítios Arqueológicos limites foram 

estabelecidos 1 
por Decreto i 

Regularização Ftrdiãria de Unidades de Conservação SMA positivo não aval i ado sim não não informa - 1 
' 

Proteçao e Administração do Patrimônio Anbiental 
' 

SMA positivo não avaliado sim não não informa - ' : 

Operacionalização da fazenda (ntervales SMA não positivo sim não não - 1 

Visitação Pública nas Unidades de Conservação SMA não avaliado positivo sim não não informa - i 
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r· Ecologia Hunana SMA não aval fado positivo sim não 1110radores cios . 
P.EstadJais . 

1· 
Jac:upiranga e 

r PETAR e E.E. 
Juréia· 1 

1 
Itatins 

Programa de Educação AIT'biental SHA não positivo sim não não informa . 

Projeto de Proposta de Saneamento Básico para os SABESP positivo positivo sim não não informa - 
Hunicipios da Bacia do Rio·Ribeira de Iguape, no 
Estado de São Paulo 

Programa de Saúde do Adulto ,SALOE não positivo sim não sim - 

Programa da Criança SALOE não positivo sim não sim - 1 
Programa de Saúde Hental SALOE não positivo sim não sim - 
Programa do Deficiente SALOE não positivo sim não sim - 1 
Programa de Saúde Bucal SALOE não positivo sim -não . sim - 1 
Programa de Saúde da Hulher SALOE não positivo sim não sim - 1 

1 
Programa de Saneamento Rural SAÚDE não posi~ivo sim não sim - i 

1 

Progr~'lla de Postos de Saúde de Atendimento Rural SALOE não positivo sim não sim - 

Programa da Saúde do Trãbalhador SALOE não positivo sim não sim - 1 

Programa de Vigilância Sanitária SALOE não positivo s irn não sim - ' 
Programa de Vigilância Epidemiológica SALOE não positivo sim não sim - i 
Programa de Controle da Malária SAWE não positivo sim não sim - 
Programa de Controle do Dengue e da Febre Amarela SAWE não positivo sim não sim - , 
Programa de Controle da Leishmaniose SALOE não positivo sim não sim - 

Programa de Controle da Esquistossomose SALOE não positivo sim não sim - 
Programa de Controle da Doença de Chagas SALOE não positivo sim não sim - 
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Wlf,f;,4, ----------- 

' - . "' Assistência técnica e extensão rural para o cultivo AGRICULTURA significativo positivo sim nio proprietários - . ·r de banana, mracujá, tomate, arroz, oleiricultura, rurais - palmito, seringueira; bubalinocultura; . ., 
bovinocultura; suinocultura; piscicultura; leite; 
adubação e calagem; agrotóxicos; conservação do 
solo; microbacias e arborização urbana 

Fomento da cultura de seringueira, bubalinocultura e AGRICULTURA significativo positivo sim não proprietários - outros rurais 

Defesa Sanitária Animal e Vegetal AGRICULTURA não avaliado positivo sim não não informa - 
Levantamento Soei oeconõmi co AGR[CULTURA não não sim não não informa - 
Duplicação da BR·116 TRANSPORTE significativo positivo sim não não informa em construção 

Regularização Flrldiária JUSTlÇA não avaliado positivo sim não não informa - 

~- ' 

i 
::i 

<1) Conforme Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990) 

'· 
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COMISSAO ESPECIAL CONSEMA PARA A CONSOLIDAÇAO DAS PROPOSTbS DE 
UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO VALE DO RIBEIRA 

.1 1 

Quadro 4 Projetos Propostos (informações de abril/93) 

. ··- 
PROJETO ÓRGÃÇ) 

.. 
CONFLITA COM PARTiqPAÇ~ SITUAÇÃO IMPACTO _IMPACTO. . REFLETE 

: AMBIENTAL . SOCJ_AL : POLITICA·. · . ··POL(TICA ·OA POPULAÇÃO -·· .·. 
. . .. ·- - SETORIAL -· SETORl_AL ALVO - ·· .. . ·- --· 

Confecção da Cobertura Geológica, Hapas Geotécnicos DNPH não não sim não - - e Cartas Hetalogenéticas da região (1) 

Convênios com Prefeituras para adninistração e DNPH não positivo sim não - - recolhimento de i~stos provenientes da mineração e 
gerenciamento de sua aplicação raciOf'lal 

Integração entre ONPM e SMA para minimização dos ONPH positivo positivo sim não sim . 
efeitos da mineração no meio ambiente 

UHE TíjucoAlto CBA significativo significativo não <2) sim <2> não EIA/RIMA em 

1 anâl ise na SHA 

UHE funil CESP significativo significativo não <2> sim <2> sim <3> EIA/RIMA em 

1 análise na SMA 

UHE 6atatal CESP significativo significativo não <2) · sim <2> sim <3> · Em estudo no 
órgão proponente 

UHE ltaóca CESP significativo significativo não <2> sim <2> não Em estudo no 

1 órgão proponente 

Centro de Referência e Difusão de Tecnologias SHA positivo positivo sim não não . 
1 

Ami entais 

Orientação à população em geral sobre as SHA positivo positivo sim não não informa - 
possibilidades legais de uso da terra 

Plano J?iretor de Drenagem da Ilha C~rida SKA positivo positivo sim não não informa - 
Elaboração de Oiagnôstico e Ante·Projeto de Manejo SMA positivo positivo sim não não informa - Autosvstentado na Litoral sul 

Instalação de un biodigestor anaeróbico de fluxo SHA não avaliado positivo sim não não informa - 
ascendente no bairro do Rocio/lguape 

Tratamento de Efluentes Domésticos no Bairro SHA positivo positivo não não não informa - Itapitangui/Cananéia 
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-- - ____ ., _____ 
·--·- ------· . 

Programa de lft'Plantação e/ou ~l iação e Melhoria do • SABESP positivo positivo sim não não informa . . 
Sistema de Abastecimento de Ãgua 

• 
Programa de lft'Plantação e/ou ~Hação e Melhoria do SABESP positivo positivo sim não não informa . 
Sistema de Esgotos Sanitários 

Definição do Sistema de Referência e contra· SALOE positivo positivo sim não sim . 
'. referênçia atravês da hierarquização e 

regionalização dos serviços de Saúde 

Sub-programa de Recursos Naturais Renováveis: AGRICULTURA significativo não aval iado sim não não informa - : 

microbacias hidrográficas, calagem e planejamento : 

agrfcola anbiental 1 . 
Sub-programa de Produção de Alimentos: cultura da AGRICULTURA significativo positivo sim não não infônna - 

1 banana, cultura do tomate, aprimoramento da 
pecuária, apicultura, des. da bubalinocultura, ; 
reforma do terminal pesqueiro de Cananêia. 

Sub·programa de Alternativas Econômicas: flores e AGRICULTURA significativo positivo sim não não informa . 
plantas ornamentais; plantas ornamentais; hortaliças 

1 
e aromáticas: estudos fitotécnicos e diversificação 
agrfcola regional; estudos fitotécnicos e 
melhoramento para a pupunha no Vale do Ribeira; ! 

fomento e difusão de tecnologia da agricultura no 
Vale do Ribeira; in:plantação da fazenda piloto de 
criação de ostras na região estuarina de Cananéia; 
reflorestamento. 

Sub-programa de Desenvolvimento Socioeconômico e AGRICULTURA significativo positivo sim não não informa . 
Tecnológico: testes regionais; ca~s de observação; 
apoio à agroecologia; apoio à agroindústria; 
tecnologia de fabricação e controle de qualidade de 
produtos de banana; pescado: tecnologia para a 
conservação e utilização de peixes de interesse 
comercial produzidos em aquicultura; diagnóstico 
regional de abastecimento; avaliação do 
aproveitamento dos produtos regionais na merenda 
escolar; apoio à in:plantação da feira do produtor. 

Sub-programa de Aprimoramento da Agropecuária AGRICULTURA significativo positivo sim não não informa . 
Tradicional: cultura do maracujá; cultura do chá • . 
Sub-programa de Defesa Sanitária Animal e Vegetal: AGRICULTURA não aval iado positivo sim não não informa . 1 

defesa animal e vegetal. ' 

!I ' 

<1> Reativação de projeto 
~~~ Conforme Plano Estadual de Recursos Hfdricos (1990) 

Em andamento pesquisa de opinião com a população local 
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