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Resumo 

 

O Objetivo deste artigo trata de atores da Sociedade Civil, das Unidades de Conservação 
Estaduais do Litoral Norte Paulista e Petrobras, reconstruindo o Diálogo do Litoral Norte 
dentro do projeto Observatório Litoral Sustentável realizado pelo Instituto Pólis. O Diálogo do 
Litoral Norte socializa informações sobre condicionantes, compensações e medidas 
mitigadoras do licenciamento ambiental de grandes empreendimentos da região. Descreve-
se o Litoral Norte; elencam-se empreendimentos propostos e em operação. Relata-se o 
histórico das atividades econômicas e das obras que interferem no desenvolvimento da 
região. Discorre-se sobre conceitos: Desenvolvimento Sustentável e Justiça Ambiental. 
Conclui pela politização e entendimento entre os participantes. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Conflito 
Socioambiental; Diálogo; Petróleo e Gás; Justiça Ambiental. 

 
Abstract 

 

The objective of this article deals with actors of civil society, the Protected Areas of the North 
Coast Paulista and Petrobras, rebuilding Dialogue of the North Coast within the Observatory 
Sustainable Coastal project conducted by the Polis Institute. Dialogue of the North Coast 
socialize information about conditions, compensation and mitigation measures of the 
environmental licensing of big players in the region. Describes the North Coast; list the 
proposed and operation projects. We report the history of economic activities and works that 
interfere with the development of the region. It talks about concepts: Sustainable Development 
and Environmental Justice. It concludes by politicization and understanding among the 
participants. 

Keywords: 1- Sustainable Development; 2- Environmental 
Conflict ; 3- Dialogue; 4 Oil and Gas; 5- Environmental Justice . 
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Introdução 

O Litoral Norte Paulista - LN é considerado uma região com vocação para o Turismo, 
possuidora de muitas Paisagens Notáveis, como as escarpas da Serra do Mar e o Oceano 
Atlântico banhando suas encostas, com praias de inspiração bucólica e comunidades com 
aspectos de vida característicos destas regiões, como pescadores e pessoal do sertão com 
suas roças e criações - fatores que ocorrem em muitos poucos lugares do mundo. (ORTIZ, 
2005) 

Nos quatro municípios que compõem o Litoral Norte Paulista: Ubatuba, Caraguatatuba, São 
Sebastião e Ilhabela, a área de preservação legalmente constituída entre Unidades de 
Conservação, Áreas de Preservação Permanente e remanescentes de Mata Atlântica ocupa 
aproximadamente 80% do território, sem considerar as escarpas e a geomorfologia de alta 
declividade que estão fora das áreas protegidas mas possuem restrições de ocupação. 

O Brasil é signatário e a região do LN faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e/ou marinhos reconhecidas pelo 
Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) da UNESCO como importantes 
em nível mundial para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável e 
que devem servir como áreas prioritárias para experimentação e demonstração dessas 
práticas. (RBMA, 2014) 

Entende-se também que o fato do Programa MaB/UNESCO ser um programa mundial de 
cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e seu meio, mostra a 
importância da reconstrução do Comitê de Promoção do Diálogo para a Sustentabilidade do 
Litoral Norte do Estado de São Paulo – COMDIAL para a busca do entendimento dos 
mecanismos dessa convivência em todas as situações bioclimáticas e geográficas da 
biosfera. Do mesmo modo que o MaB, o COMDIAL procura compreender as repercussões 
das ações humanas sobre um dos ecossistemas mais representativos do planeta, a Mata 
Atlântica. (RBMA, 2014) 

Nos últimos dez anos deste século, o Litoral Norte Paulista vem recebendo uma série de 
empreendimentos e investimentos dos governos Estadual e Federal. Para ilustrar esta 
afirmação, destacam-se alguns dos mais importantes e significativos empreendimentos, 
extraídos e examinados do relatório final da Avaliação Ambiental Integrada de Projetos do 
Litoral Norte, da PRIME Engenharia, bem como, de notícias de jornais (SÃO PAULO, 2009a): 

- Centro de Detenção Provisória (CDP), construído pelo Estado, para 750 presos, mas com 
notícias de que abriga muito mais, gerando visitas de parentes, advogados e amigos 
aumentando a demanda por construção imobiliária, que quase sempre se dá em áreas 
sensíveis (Áreas de Proteção Permanentes, Áreas de Risco etc.) pela população de baixa 
renda; 

- Ampliação do Porto de São Sebastião, projeto proposto pelo Estado, com a cobertura de um 
Manguezal e fluxo de 3.000 caminhões dia - na cidade de São Sebastião impactando a 
vizinhança e a paisagem do Canal de São Sebastião com a construção de berços de 
atracação, além dos existentes para transporte de navios de carga de 8.000 contêineres. 
(SÃO PAULO, 2009b); 

- Ampliação do píer de Atracação da Petrobras no Terminal Almirante Barroso, pelo governo 
Federal, quase duplicando sua capacidade de recepção navios de petróleo, impactando a 
paisagem do Canal de São Sebastião, com a criação de mais áreas de atracação de navios 
de centenas de metros de comprimento e tubulações aéreas riscando o mar, além de riscos 
ambientais inerentes de operações deste tipo; 

- Construção e operação de uma Unidade de Tratamento de Gás Natural UTG, pelo governo 
Federal, em Caraguatatuba, com capacidade de processamento de 15 milhões de metros 
cúbicos de gás natural, readaptada e ampliada para 20 milhões de metros cúbicos dia de gás 
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associado à exploração de petróleo no pré-sal, com 4 poços em operação de um total de 120 
poços previstos; 

- Construção rodoviária de alça de acesso entre Caraguatatuba e São Sebastião, pelo 
governo Estadual, visando à adequação do transporte de cargas para o Porto, concatenando 
as construções para que fiquem prontas concomitantemente; 

- Construção rodoviária de alça de acesso entre Caraguatatuba e São Sebastião e 
Caraguatatuba e Ubatuba, pelo governo Estadual, visando à adequação do transporte 
particular tentando minimizar os gargalos e evitar os congestionamentos na temporada; 

- Duplicação da Rodovia dos Tamoios, pelo governo Estadual, principal via de acesso do 
Planalto para o Litoral; 

- Duplicação do trecho de Serra entre o Planalto e o Litoral pelo governo Estadual, interligando 
a duplicação dos Tamoios com as Alças de acesso; 

- Duplicação da Rodovia Rio-Santos de Caraguatatuba até divisa do estado de São Paulo 
com o Rio de Janeiro (Paraty), pelo governo Estadual, com recursos do Banco Mundial, 
anunciada na mídia em novembro de 2014; 

- Construção de um Álcoolduto de Uberlândia até o porto de São Sebastião, passando pela 
Dutovia1 da UTGCA e reservatórios nas proximidades da Unidade em Caraguatatuba; 

- Construção de um túnel com um duto para transporte de C5+2 da UTGCA em Caraguatatuba 
- para o Terminal Almirante Barroso – TEBAR em São Sebastião já licenciado, mas com a 
ampliação da UTGCA este túnel deverá ter outra função ainda não determinada; 

- Construção de um Aeroporto em Caraguatatuba (obras sem confirmações). 

Histórico 

O Litoral Norte Paulista viveu de 2007 a 2012 um processo muito peculiar porque iniciou um 
Diálogo com a Petrobras com vistas a buscar o Desenvolvimento Sustentável da região. O 
movimento ambientalista local, denominado Colegiado de Entidades Ambientalistas do Litoral 
Norte - ReaLNorte, congregava na época 17 (dezessete) entidades socioambientalistas 
(REALNORTE, 2014).  

Desde o término deste processo, em 2012, aconteceram reuniões periódicas entre atores da 
sociedade civil remanescentes deste processo de Diálogo e representantes da Petrobras, com 
o objetivo de se encontrar uma nova plataforma de diálogo entre a Petrobras e a Sociedade 
Civil, mais recentemente, desde final de 2013, representantes do Instituto Pólis de São Paulo 
também participam destes encontros. 

O Diálogo entre ambientalistas e uma petroleira, inédito no Brasil, iniciou após a desastrosa 
condução por parte do órgão licenciador da audiência pública do projeto Mexilhão de 
exploração de gás da Bacia de Santos no licenciamento da Unidade de Tratamento de Gás 
de Caraguatatuba. (CUNHA, 2009, p. 80) 

Um pouco antes deste período, em 2006, a conjuntura apresentada pelo grande volume de 
obras propostas para a região, listadas acima, já causavam inquietação entre atores 
governamentais e não governamentais preocupados com as demandas oriundas tanto das 
obras em si quanto dos desdobramentos delas, como o aumento das arrecadações 

                                                           

1 Dutovia é a designação genérica de uma instalação constituída por tubos ligados entre si para o transporte de determinados 

produtos. N.A. 

 
2 C5+ é um combustível natural agregado à exploração de gás natural utilizado pela indústria petroquímica. 
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municipais, por exemplo. O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN 
realizava reuniões e em conjunto com a sociedade civil solicitavam junto ao governo do Estado 
uma Avaliação Ambiental Estratégica para a região. (CUNHA, 2009 p.88) 

Dentro das preocupações de aumento de arrecadação, três dos quatro municípios que 
compõe o Litoral Norte Paulista terão nos próximos anos seus orçamentos multiplicados 
várias vezes, Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba, sendo que este último receberá 
praticamente 5 vezes seu orçamento anual atual nos próximos anos e enquanto durar a 
exploração de petróleo e gás da Bacia de Santos, o que trará grande alteração na gestão 
administrativa e na paisagem da região. Ubatuba é o único município que praticamente não 
terá alteração em sua arrecadação. 

Corrobora para esta preocupação os dados levantados por Pizzol (PIZZOL, 2008 p. 109): 

“É fato que em todo o mundo, nos países produtores de petróleo, as rendas 
oriundas da atividade petrolífera, especialmente os royalties, constituem 
expressivos valores de arrecadação. 

O Brasil compartilha dessa realidade: os royalties vêm aumentando 
significativamente a receita de estados e municípios, especialmente após a 
edição da Lei do Petróleo (BRASIL, 1997), representando um enorme potencial 
para viabilizar a melhoria da qualidade de vida da população: com moradia 
digna, saneamento, transporte, saúde, educação e outros serviços básicos; a 
erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades 
sociais e a promoção do bem comum, visando a reverter ou a prevenir os 
processos de empobrecimento social e de degradação ambiental, além de 
possibilitar a sustentabilidade econômica aos municípios. 

Entretanto, apesar do conceito implícito aos royalties do petróleo, de 
compensação financeira à sociedade, não se evidencia o crescimento dos 
benefícios sociais na mesma proporção dos volumes arrecadados... 

Após analisar dados dos cinco municípios que mais recebem royalties do 
petróleo no Brasil – Campo dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras 
e Quiçamã, confirma-se a existência de um paradoxo: houve nesses municípios 
uma evolução extraordinária no recebimento das receitas dos royalties, de 
1991 para 2006. Porém, ao comparar-se a evolução dos dez municípios últimos 
colocados no ranking nacional do IDH-M, no mesmo período, percebe-se que 
os municípios mais pobres do Brasil tiveram um crescimento extremamente 
mais expressivo que os cinco municípios que dispõem das grandes somas 
provenientes dos royalties. ” 

Crescimento desordenado e Desenvolvimento regional  

As obras realizadas e em fase de finalização ou em andamento feitas pelos governos: federal 
e estadual na região do Litoral Norte pressionaram o território a se ‘desenvolver’, com um 
crescimento que pode superar a capacidade de suporte e a resiliência da região. (FRANCINE, 
2012, p.12 e 22). 

O modelo de desenvolvimento que acontece no Brasil e consequentemente na região traz no 
seu bojo as perspectivas e cenários futuros para a população local de um aprofundamento 
das desigualdades e contradições inerentes aos processos capitalistas de ocupação do 
território. Segundo Maricato (ARANTES, et al. 2012 p.168): “O espaço urbano não é apenas 
um mero cenário para as relações sociais, mas uma instância ativa para dominação 
econômica ou ideológica.” 

Os exemplos de ocupação territorial nas regiões litorâneas que temos desde a década de 
1960, são reflexos do atual modelo de desenvolvimento; deram-se com a construção de 
estradas, com forte influência da especulação imobiliária sem planejamento urbanístico na 



 
 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

construção de casas de veraneio. Além da descaracterização e desvalorização dos aspectos 
naturais que ironicamente são o próprio atrativo turístico da região, tem o apoio das prefeituras 
que até então eram os impostos predial e territorial urbano a maior fonte de arrecadação. 

As estradas são as mesmas da década de 1970, a rodovia Rio-Santos tornou-se uma grande 
avenida, pois seu traçado se prestou a um tipo de ocupação que alterou a paisagem local e 
favoreceu o acesso às praias prejudicando suas belezas cênicas e a biodiversidade local tanto 
pela sensibilidade geomorfológica, as áreas de preservação, manguezais e mananciais 
cortados, quanto pelo corte nas montanhas e as ocupações irregulares das suas margens. 

Nos feriados prolongados durante o ano e na alta temporada, de dezembro a fevereiro 
formam-se congestionamentos enormes, gerando desconforto, poluição, gastos extras, 
dificultando cada vez mais o turismo na região, que perde, assim, recursos com esta atividade. 
(FRANCINE, 2012 p.13) 

Neste contexto, o governo estadual propõe recentemente a duplicação da rodovia, com a 
comunidade local e visitantes apoiando, apesar deste item ser extremamente envolvente não 
vamos nos aprofundar, mas cabe salientar, que muitas propostas de valorização do transporte 
público e utilização de diferentes modais como o ferroviário e o marítimo deveriam ser 
considerados. A duplicação sem um estudo do contexto do LN trará novos problemas 
ambientais pela fragilidade deste Bioma, além de fortalecer o modal rodoviário e o transporte 
individual numa época que deveríamos investir no combate ao Aquecimento Global e 
utilização de outras matrizes energéticas. 

A experiência mostra que este tipo de investimento acirra ainda mais a pressão por ocupação 
territorial excludente. Os altos valores comerciais dos terrenos e casas da região serão ainda 
mais especulativos pela possibilidade de facilidade de deslocamento decorrente da 
duplicação da estrada, gerarão um crescimento que pode atrair mão de obra e migrações em 
massa e consequentemente gerarão pressão de ocupação humana nas encostas e sertões, 
além de induzir à verticalização e forte urbanização em um círculo vicioso, maior facilidade de 
acesso/deslocamento, mais gente é atraída para a região daí a maior necessidade de se 
continuar ampliando, duplicando e crescendo... 

As preocupações anteriores dos atores da região e que estavam circunstanciadas nas 
grandes obras: de ampliação do Porto de São Sebastião, da implementação e ampliação da 
Base de Gás e píer da atracação da Petrobras e alças de acesso ao porto e contorno da 
região urbana de Caraguatatuba, agora se aprofundam pois as interferências no território 
serão ainda mais significativas com a duplicação da rodovia Rio-Santos. 

O COMDIAL 

Os desdobramentos das audiências públicas levaram os ambientalistas e a Petrobras a 
realizarem um convênio junto com a Universidade de Santos, UNISANTOS que tinham como:  

Objetivo específico, estabelecer a integração entre a Petrobras, a UNISANTOS e os 
Coparticipantes, objetivando a implantação e desenvolvimento do Comitê de Promoção do 
Diálogo para a Sustentabilidade do Litoral Norte do Estado de São Paulo, aqui denominado 
COMDIAL, e do Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável - CEDS. 
(CONVÊNIO, 2008 p. 4). 

A busca com este diálogo trouxe dentre os objetivos deste Convênio de cooperação-técnico 
científica e administrativa e de diálogo entre a Petrobras e o movimento ambientalista, por 
meio da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS, a realização de: programas de 
pesquisa e desenvolvimento; o intercâmbio de informações técnicas e científicas; o 
treinamento e a realização de cursos e oficinas, conferências e seminários; a utilização de 
laboratórios, oficinas e bibliotecas, e outras dependências; e instalações necessárias para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas. (FRANCINE, 2012, p.41) 
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Os coparticipantes a que se refere o convênio são os atores da sociedade civil, ReaLNorte e 
gestores das Unidades de Conservação – UCs da região, os primeiros que assinaram o 
Convênio e os segundos que assinaram termo de compromisso em buscar consenso nas 
decisões e aderir à definição de Desenvolvimento Sustentável contida no capítulo 2 do 
Relatório Brundtland, conhecido pelo livro Nosso Futuro Comum da Comissão Mundial pelo 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD 1991 (FRANCINE, 2012 p.31) 

Cabe destacar que esta iniciativa foi tomada fora do processo de licenciamento, ela nasceu 
por divergências em uma audiência pública, mas é uma decisão gerencial, uma política da 
gerência ambiental da Petrobras/UO-BS. Não é uma atividade prevista nas medidas 
mitigadoras e compensatórias do empreendimento projeto Mexilhão, o COMDIAL procurava 
tratar de todas ações da Petrobras na região. (CUNHA, 2009 p. 97-98) 

O objetivo vislumbrado pela sociedade civil com o COMDIAL, relatados em reuniões do 
colegiado pelos membros participantes do processo de diálogo, estava, entre outras coisas, 
no protagonismo das iniciativas de debates, seminários, cursos, oficinas de temas relevantes 
da atualidade dando maior transparência a este cenário preocupante que se avizinha 
temporalmente e, assim, influenciar no empoderamento e governança da sociedade local 
sobre seu futuro colocando na pauta da sociedade local a questão da ‘sustentabilidade’. 

O que efetivamente se avançou com o Diálogo foram nas atividades de esclarecimento e 
informação à sociedade em relação a temas contemporâneos e debates emergentes como o 
Aquecimento Global, a Avaliação Ambiental Estratégica, algumas questões como 
questionamento do modelo de Licenciamento Ambiental atual e a oportunidade de 
debatermos outros empreendimentos para a região como a ampliação do Porto de São 
Sebastião. 

Para o ReaLNorte e para as UCs, grandes avanços na oportunidade de receberem 
informações e poderem se articular com outros setores e atores da sociedade, podendo 
divulgar e interferir com as informações fornecidas pela Petrobras, quase em tempo real, de 
maneira sistematizada, com frequência e principalmente recebida direto da fonte e interagindo 
com os interlocutores. (FRANCINE, 2012 p. 54-55). 

Destaca-se no rol de atividades desenvolvidas a abordagem sobre riscos e impactos 
ambientais que foram tônicas de muitas reuniões e consensuadas várias propostas de ajustes 
dos programas envolvidos, aperfeiçoando a gestão ambiental costeira, por exemplo, o Plano 
APELL - Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais (Awareness and 
Preparedness for Emergencies at Local Level) teve destaque e várias contribuições do 
COMDIAL, plano este que serve para preparar a população no enfrentamento de situações 
adversas inerentes à operação desta indústria petroquímica pelo porte e risco, possibilita a 
conscientização do participante para o fato de que vive em uma área de risco para a qualidade 
de vida dele aguçando sua percepção do território e o seu senso crítico. 

No COMDIAL, existia uma instância executora de ações, determinada como Centro de 
Experimentação em Desenvolvimento Sustentável – CEDS. O CEDS deu suporte físico e 
financeiro para a institucionalização do Comitê da Promoção do Diálogo para a 
Sustentabilidade do Litoral Norte do Estado de São Paulo – COMDIAL. Dessa forma, essas 
instituições, através de recursos da empresa poderiam fomentar a discussão e implementação 
da Sustentabilidade na região. (FRANCINE, 2012 p.27) 

Outro produto do COMDIAL que deve ter um destaque é a Plataforma da Sustentabilidade do 
Litoral Norte - PSLN, um documento técnico que tem como objetos gerais do estudo: I – 
Análise Técnica dos Empreendimentos; II – Análise de estudos e levantamentos dos Órgãos 
Estaduais e Federais; III – Avaliação de políticas públicas municipais para Temas 
Sustentáveis; IV – Alternativas de gestão de UCS voltadas ao Turismo Sustentável; V – 
Royalties – Indicações de aplicações e cases. (COMDIAL/CEDS, 2012 p.4) 
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A PSLN é fruto de um processo de licitação com Termo de Referência amplamente debatido 
(NEVES, 2013 p.20) e de cartas convites e que teve como vencedora a empresa GeoBrasilis, 
um documento que serve como base para o planejamento urbano da região, utilizado como 
referência, entre outros, pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA – Emplasa, 
órgão vinculado à Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de SP, que tem como 
missão a articulação da Macro Metrópole Paulista onde está inserida a Região Metropolitana 
do Litoral Norte e Vale do Paraíba. (EMPLASA, 2014 e 2014a) 

A PSLN trouxe como resultado uma leitura da realidade com uma abordagem da sinergia de 
todos os empreendimentos que estavam com suas documentações do licenciamento 
disponíveis publicamente à época das pesquisas, levando em consideração os efeitos 
cumulativos de cada um dos empreendimentos e fazendo relação entre as políticas públicas 
existentes e propostas de perspectivas futuras. (COMDIAL/CEDS, 2012 p.10) 

Desenvolvimento Sustentável e Justiça Ambiental 

O Diálogo, apesar de buscar o Desenvolvimento Sustentável da região em seu escopo, não 
poderia se pretender agente transformador da sociedade, pois nem a educação e os governos 
conseguem atuar a ponto de transformarem por si uma sociedade. (FRANCINE, 2012 p.52) 

As divergências teóricas em relação aos conceitos de Desenvolvimento Sustentável e 
Sustentabilidade são grandes e fez-se a opção pela referência teórica com base marxista. 

Considerando a segunda contradição fundamental do capitalismo, lançada em 1988 por 
James O’Connor na primeira edição de Capitalism, nature, socialism e apresentada em 1992 
sob o título On the first and second contradictrions of capitalism o capital atua na sociedade 
baseado em condições de produção que não são criadas como mercadorias, como as 
infraestruturas e os recursos naturais. (MONTIBELLERE-FILHO, 2008 p.189) 

O espaço urbano, as infraestruturas públicas, o meio ambiente natural são as condições 
externas de produção (não mercadorias), em contraposição ao funcionamento interno do 
capitalismo. “A segunda contradição introduz o componente ambiental no conceito de 
condições de produção. O ponto central do marxismo ecológico é, portanto, a contradição 
entre as relações de produção mais as forças capitalistas de produção e as condições da 
produção capitalista.” (IDEM p.193) 

Em um contexto em que sustentabilidade e capitalismo não combinam, temos a noção de 
“Justiça Ambiental” que trata da ressignificação da questão ambiental. Os movimentos 
sociopolíticos que estão envolvidos com a justiça social passam a apropriarem-se da temática 
ambiental, com isto as arenas que discutem os futuros possíveis com embates sociais são 
reconstruídas em outras bases, com a questão ambiental entrelaçada nas questões sociais 
tradicionais do emprego e renda. (ACSELRAD, 2010, p.108) 

Os riscos ambientais são de diferentes ordens e desigualmente distribuídos, dada as 
diferentes possibilidades de grupos sociais conseguirem escapar ou até saberem dos efeitos 
das fontes de tais riscos. A percepção e a denúncia de que o ambiente de certos sujeitos 
sociais prevaleça sobre o de outros, faz surgir o que denominamos: “conflitos ambientais”. O 
meio ambiente passa a integrar as questões pertinentes à cultura dos direitos. (IDEM p.109) 

No conceito hegemônico de Desenvolvimento Sustentável, o direito metafórico de gerações 
futuras, num primeiro momento, é constituído de um conflito também metafórico entre sujeitos 
presentes e sujeitos não nascidos, numa perspectiva de justiça ambiental trabalha-se com a 
percepção de que, “para além da metáfora do conflito intergeracional, haveria que se 
considerar também a concretude dos ‘conflitos ambientais realmente existentes’, 
protagonizados por sujeitos copresentes. 

Os sujeitos copresentes dos conflitos ambientais são, com frequência, aqueles que 
denunciam a desigualdade ambiental, ou seja, a exposição desproporcional dos socialmente 
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mais desprovidos aos riscos das redes técnico-produtivas da riqueza ou sua despossessão 
ambiental pela concentração dos benefícios do desenvolvimento em poucas mãos”. (IDEM) 

Apesar da Petrobras ser um monopólio estatal, o fato de ter seu capital aberto existe uma 
necessidade de lucro e distribuição de rendimentos, havendo uma apropriação de seus lucros 
por parte da sociedade, os acionistas neste caso, que são beneficiados pela exploração de 
um bem natural que deveria ser de todos. 

Outro fator está nos diversos tipos de poluição e riscos ambientais, que não são 
“democráticos”, podendo afetar de forma variável os diferentes grupos sociais. 

Justiça ambiental é uma nova maneira de se lidar com a cultura dos direitos, no caso do Litoral 
Norte com a apropriação do espaço pela petroleira assim como pelo Estado no fomento à 
atividade portuária, as populações tradicionais de caiçaras e de pescadores vão sofrer e não 
têm como se defender, seja pelo espaço perdido nas áreas de manobras de embarcações e 
de segurança dos píeres ou pela exposição aos riscos inerentes às atividades de petróleo e 
gás e portuárias. 

A aproximação com o Instituto Pólis  

Paralelamente ao processo do COMDIAL, o Instituto Pólis realizou o projeto ‘Litoral 
Sustentável – Desenvolvimento com Inclusão Social’ em todo o litoral paulista cujos objetivos 
foram:  

- Fomentar o desenvolvimento regional sustentável em municípios do litoral de São Paulo para 
propiciar melhores condições de vida para toda a população de forma equilibrada com o meio 
ambiente.  

- Contribuir para o planejamento integrado das políticas públicas por meio de programas 
municipais e de um programa regional de desenvolvimento, com ações, projetos e metas de 
médio e longo prazo.  

- Avaliar os impactos socioambientais no litoral paulista dos projetos econômicos previstos ou 
em andamento na região e da afluência de novas pessoas. (PÓLIS, 2013) 

Dois projetos tratando de debater o Desenvolvimento Sustentável da região, um, proposto 
pelo Instituto Pólis à Petrobras e que discutia uma região muito abrangente, todo litoral 
paulista, incluindo o Litoral Norte e o outro o COMDIAL, nascido do embate de correlações de 
forças –petroleira x movimento ambiental-, como vimos anteriormente, especificamente 
proposta para o Litoral Norte paulista. 

Os tempos de execução destes projetos não foram casados e um não ‘falava’ com o outro. 
Muitas entidades ligadas ao COMDIAL ‘boicotavam’ deliberadamente a participação nos 
debates e plenárias do projeto Litoral Sustentável – Desenvolvimento com Inclusão Social, 
não haviam nem aproximações para que pudessem ser avaliadas as propostas de trabalho e 
produtos obtidos e esperados pelos projetos. 

Tal afastamento ocorria pelo fato da não apropriação e entendimento pelos atores envolvidos 
com o COMDIAL, tanto pela gerência ambiental da Petrobras/UO-BS envolvida no processo 
do diálogo quanto pelas entidades ambientalistas que ficaram confusas sobre os objetivos do 
projeto do Pólis. Também fica evidente que faltou por parte do Instituto Pólis e da UNISANTOS 
que estava no papel de mediação do diálogo, fazerem as aproximações necessárias e o 
esclarecimento para entendimento dos projetos e cenários produzidos por cada organismo 
envolvido. 

Em relatos nas reuniões do colegiado ReaLNorte havia a desconfiança de que o projeto do 
Instituto Pólis seria para neutralizar as ações transformadoras que estariam sendo propostas 
pelo COMDIAL, e em conversas com a representação da Petrobras no diálogo, estes não 
traziam informações que pudessem tranquilizar o movimento ambientalista, relatavam que o 
projeto do Instituto Pólis havia sido deliberado pelo gabinete da presidência da Petrobras. 
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O projeto Litoral Sustentável tinha como metodologia processos participativos, com plenárias, 
consultas participativas presenciais e no sítio da Internet construídas com os participantes dos 
eventos, várias Agendas Municipais e Regionais. (PÓLIS, 2013) Os temas abordados eram 
bem variados, e os produtos estavam em agendas e propostas de construção de políticas 
públicas participativas e inclusivas, diferentemente do processo do COMDIAL, que estava 
focado nos empreendimentos da Petrobras. 

O Instituto Pólis teve seu sucesso na finalização das agendas, e o COMDIAL acabou por 
realizar ações que buscavam a sustentabilidade da região, muitos produtos foram produzidos 
e as entidades ambientalistas se envolveram na atuação e na execução de atividades e 
eventos do convenio. Ambos os projetos convergiram em diversas frentes. 

O COMDIAL não cumpriu como esperado o acompanhamento dos empreendimentos na 
região e seus processos de licenciamento, na observação do cumprimento de condicionantes 
e medidas mitigadoras decorrentes da obtenção das licenças fornecidas pelo Estado, no caso 
da Petrobras, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA. O controle social dos desdobramentos dos empreendimentos da petroleira se deram 
em outras instituições participativas, como por exemplo no conselho gestor da Área de 
Proteção Ambiental Marinha – Litoral Norte - APAM-LN, que produziu pareceres críticos e 
técnicos em relação ao licenciamento de poços de petróleo na Bacia de Santos. 

Ao final do convenio do COMDIAL, apresentou-se para o desdobramento do Diálogo e sua 
continuidade, um produto chamado de ‘Ecoprojeto Estruturante’. A consultoria contratada não 
conseguiu chegar em uma proposta de arranjo entre os atores que satisfizesse os desejos e 
expectativas de ambas as partes, nem Petrobras, nem UCs e nem os ambientalistas 
chegaram a um consenso. Aliado a este fato, os atores envolvidos pelo ReaLNorte, que estava 
desgastado pelo processo como um todo, se dispersaram e sobraram somente alguns 
remanescentes que se dispuseram buscar uma continuidade ao diálogo. 

Neste ínterim, um membro da coordenação do Diálogo que representava os ambientalistas 
participou de alguns eventos promovidos pelo Instituto Pólis e percebeu que existia muita 
convergência entre os projetos. Sugeriu à comissão de coordenação do COMDIAL e ao 
Instituto Pólis que fosse realizado um evento onde ambos os projetos se apresentariam e 
buscariam convergência. 

Aliado a esta convergência tanto o agente financiador (Petrobras) quanto os demais 
envolvidos poderiam otimizar recursos e forças de trabalho na busca de algo que fosse 
complementar e que unisse os esforços na busca da implementação das Agendas construídas 
pelo Pólis e o acompanhamento de condicionantes e medidas mitigadoras do COMDIAL. 

Após várias reuniões e debates, foi construído um Plano de Trabalho de consenso entre 
Petrobras, Instituto Pólis e remanescentes do COMDIAL. Participaram também desta 
construção: alguns gestores de Unidades de Conservação da região e representantes do 
IBAMA Regional, estes como de observadores do processo. 

No mês de outubro de 2014 foi assinado um contrato entre o Instituto Pólis e a Petrobras para 
o redesenho do Diálogo, em final de março de 2015 foi entregue um Plano de Redesenho do 
Dialogo do Litoral Norte - PRDLN que aponta também para o fomento do Diálogo na Baixada 
Santista, concebido de maneira participativa entre os atores já citados acima. 

A proposta de reestruturação do Diálogo foi concebida como uma ‘Mesa de Diálogo’ um 
desenho já institucionalizado pelo Decreto Federal n° 8243 de 23 de maio de 2014 que cria a 
Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social 
– SNPS, cuja primeira reunião ocorrerá em maio de 2015 e que será objeto de estudo e 
pesquisa. 

Conclusões 
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Os debates sobre a sustentabilidade devem se aprofundar, tanto para definir os rumos para 
a sociedade dado o contexto atual de mudanças climáticas quanto pela apropriação indevida 
das definições deste termo. É preciso pactuar o tipo de desenvolvimento que se quer e 
repensar que mundo estamos deixando para as futuras gerações. 

No litoral paulista o desafio será dar capilaridade social para as informações dos processos 
de licenciamento em andamento na região e trabalhar ações em busca de uma agenda 
compartilhada e construída de maneira participativa, envolvendo os setores da sociedade, 
governos, empresas e sociedade civil na busca de um outro modelo de 
desenvolvimento/sociedade. 

As perspectivas de organização e controle social realizadas no Litoral Paulista, desde a 
iniciativa do convênio que implantou o COMDIAL no Litoral Norte até a proposta de 
implementação de agendas pró sustentabilidade do Litoral Sustentável capitaneada pelo 
Instituto Pólis, podem, nesta nova fase, realizar e concretizar instancias e estruturas que 
sejam perenes e estruturantes no avanço da sociedade e seu amadurecimento político social, 
a Mesa de diálogo já é uma realidade que ao estar implementada pode auxiliar neste processo 
e quem sabe seja mais includente e auxilie na busca de maior justiça ambiental. 

Os atores que agora estão retomando o estabelecimento de uma estrutura para dialogarem 
com os big players investidores na região, devem buscar trazer outros stake holders para 
dialogarem, neste momento histórico terão um desafio maior pois o governo do Estado, eleito 
no primeiro turno, está legitimado a fazer seus interesses econômicos desenvolvimentistas 
atropelarem toda e qualquer iniciativa de um processo dialogado na busca de consensos de 
maneira participativa para alternativas de crescimento da região. 

A manutenção da vocação turística e das virtudes ambientais e paisagísticas desta região 
litorânea só se concretizará se a sociedade buscar saídas pactuadas que ao mesmo tempo 
possam enfrentar os desafios de emprego e renda e indicar caminhos de manutenção da 
qualidade de vida e da biodiversidade nos remanescentes da Mata Atlântica na região. 
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