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Sobre o LAPLAN

    O Laboratório de Planejamento Ambiental e

Gerenciamento Costeiro (LAPLAN) surgiu em 2012

em São Vicente, no litoral paulista, sendo uma

localização estratégica já que 50,7 milhões de

brasileiros estão distribuídos na costa brasileira.

Entre esses milhares de pessoas, nós encontramos

diversas comunidades tradicionais que, com a

presença intensa de atividades econômicas – como a

pesca industrial, turismo e outras atividades -, sofrem

grande pressão, assim como os recursos naturais. O

turismo, especialmente, têm sido um grande agente

de pressão da costa brasileira já que 9,2% das

residências são usadas apenas para esse fim,

alcançando índices maiores em alguns locais. As

atividades econômicas desempenhadas na costa

também não enfrentam diretamente a miséria e a

pobreza da região, demonstrado pela crescente

população habitante de favelas.

       O enfrentamento do desafio da compatibilização

da segurança ambiental, melhoria das condições de

vida dos habitantes e o desenvolvimento econômico

implica em estratégias inovadoras de planejamento e  

gestão ambiental considerando as

multiterritorialidades presentes na região. Com o

contexto territorial local, novas propostas de

desenvolvimento devem envolver a conservação da

natureza, a equidade social, a diversidade cultural, a

democratização política, a soberania e segurança

alimentar, a soberania e segurança hídrica e a

perspectiva de gênero.

 

   Afim de fornecer embasamento científico para o

desenvolvimento territorial e todas as suas facetas, o

LAPLAN desenvolve as seguintes linhas de pesquisa:

   -  áreas protegidas e desenvolvimento territorial

   -  movimentos socioterritoriais das zonas costeira

  -  agroecologia, soberania alimentar e

desenvolvimento territorial

    -  educação ambiental e território

  - economia solidária e desenvolvimento territorial na

zona costeira
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Projetos atuais

 Agroecologia e economia solidária no Brasil e

Bolívia (AgroEcos)

   O projeto é financiado pelo Art & Human Research

Council e parte da premissa de que as práticas

agroecológicas dependem do conhecimento

ecológico dos recursos locais, como a biodiversidade

e ciclagem dos nutrientes, e que os produtores

agroecológicos mantêm cadeias curtas de

suprimento ao mesmo que tempo em que mantêm

a qualidade e o valor nutricional dos alimentos.

Dessa forma, o valor agregado do produto final é

maior e pode beneficiar grupos vulneráveis através

da economia solidária. 

    O projeto possui equipes de pesquisa distribuídas

em três países: Brasil, Bolívia e Reino Unido,

coordenadas, respectivamente, pelo Davis Gruber

Sansolo, Monica Schiavinato e Les Levidow. Esses

grupos realizam pesquisa-ação-participativa com

organizações comunitárias (camponesas, indígenas e

de mulheres) que promovem inovações

agroecológicas afim de identificar e fortalecer a

economia solidária baseada nessas inovações e,

além disso, testar e refinar métodos de pesquisa

culturalmente fundamentados para aprimorar a

coprodução de conhecimento de partes

interessadas (diálogo de saberes).

Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde

(PEA Costa Verde)

    O   projeto   é    uma   condicionante   de   algumas 

licenças de empreendimento da Petrobras na

Bacia de Santos, sendo desenvolvido por um

consórcio entre o Observatório dos Territórios

Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS),

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto de

Biociências do Litoral Paulista (Unesp – IB/CLP),

Instituto de Políticas Públicas e Relações

Internacionais (IPPRI – Unesp) e a Universidade

Federal Fluminense de Angra dos Reis (UFF). 

  O PEA Costa Norte visa desenvolver o processo

educativo voltado ao fortalecimento da

organização política, social e econômica de

comunidades do Litoral Norte de São Paulo e Sul

do Rio de Janeiro. Essas comunidades exercem a

pesca artesanal e o projeto contribui para a

participação qualificada na gestão socioambiental

e permanência nos territórios onde vivem.

Pesquisa Ação na América do Sul em

agroecologia e soberania alimentar

     A soberania alimentar gerada pela agroecologia

é um assunto recorrente na América Latina como

forma de resposta a danos da agricultura

industrial, buscando capacitar as comunidades de

baixa renda para controlar como os alimentos são

produzidos, comercializados e consumidos. Esse

tema tem sido o foco de pesquisas acadêmicas,

muitas vezes, por meio da pesquisa-ação

participativa com pequenos agricultores, porém

os métodos de pesquisa permanecem fragmenta-
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-dos. 

      Assim, o projeto envolve pesquisadores que

realizam pesquisas de ação participativa sobre a

soberania alimentar por meio da agroecologia e

discutem os métodos de pesquisa em oficinas,

fomentando a discussão de como integrar, fortalecer

e divulgar as práticas de pesquisa na América Latina

e suas adequações. Construindo uma rede

interdisciplinar em todo o continente, os integrantes

do projeto estão localizados em diferentes países do

continente, como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia,

Peru e Reino Unido, representados pelos

pesquisadores, respectivamente, Raul Paz, Georgina

Catacora-Vargas, Davis Gruber Sansolo, Luis Felipe

Rincón Manrique, Roberto Úgas e Les Levidow.

 
Notícias

Seminário de 10 anos FunBEA – Conexões do

Fundo Brasileiro de Educação ambiental

    Entre os dias 5 e 9 de abril, o FunBEA comemorou

seus dez anos de “existência e resistência” por uma

Educação Ambiental enraizada e capilarizada em todo

o território nacional por meio da promoção de mesas

de diálogos e rodas de conversa. A semana envolveu

temas relacionados ao financiamento, captação e

gestão de recursos no cenário e as gravações dos

encontros estão disponíveis no canal do Youtube da

FunBEA.

LAPLAN Convida

      Com   o   objetivo  de  levar  discussões  pertinentes 

sobre os saberes e as ciências, o laboratório

incorporou a proposta de encontros online com

profissionais ligados as linhas de pesquisa dos

integrantes. Os temas abordarão as Unidades de

Conservação, movimentos sociais e de resistência do

território, educação, entre outros. No momento em

que estamos vivendo, é importante explorar as

ferramentas disponíveis para conseguirmos trocar

experiências e ideias. 

  Os encontros entre os participantes ocorrerão

mensalmente com suas datas e convidados

divulgados na página do Instagram, Facebook e site

do LAPLAN. 

 

Audiência participativa: impactos da

verticalização no Litoral Paulista

      A ocupação no Litoral Paulista tem grande

influência na dinâmica natural, provocando

alterações significativas no ambiente natural por

meio da precariedade de serviços de saneamento,

desmatamento, impermeabilização do sol, entre

outros. A sua localização dentro da Mata Atlântica e

sua íntima relação com os “berçários” da vida

marinha do Atlântico Sul se tornam alvos dos

impactos decorrentes da ocupação urbana e da

população flutuante que chega durante o verão. 

       Por conta da pressão pela ampliação da

densidade da ocupação nos municípios da região, as

áreas consideradas frágeis ambientalmente estão

sendo ponderadas para a verticalização de

construções, como ocorre em parte dos territórios

do litoral sul e norte do estado de São Paulo.

 

https://www.youtube.com/channel/UCu5JGsQruFdC238S21a2Uug
https://www.youtube.com/channel/UCu5JGsQruFdC238S21a2Uug
https://www.instagram.com/laplan.unesp/
https://www.facebook.com/LaplanClp
https://laplan.wixsite.com/


grileiros. Com o mapeamento digital, a comunidade

obtem mais uma ferramenta para ajudar a

reconhecer as áreas sujeitas a essas invasões.

   Para saber mais, acesse a matéria completa no

Notícias da Floresta.

Alunos contribuem para a criação de um acervo

de grandes nomes da Gestão Costeiro

  Durante o desenvolvimento da disciplina de

Administração Ambiental Costeira (IB/CLP - Unesp)

no segundo semestre de 2020, os alunos

entrevistaram pesquisadores e professores da área

de Gestão Costeira, contribuindo para a criação de

um acervo de entrevistas com nomes como Dr.

Milton Asmus, Prof. Dr. Alexander Turra, Prof. Dr.

Marinez Scherer e Dr. Juan Barragán. É esperado que

esse acervo cresca e englobe outras áreas.

Projetos de Sistemas de Gestão e Auditoria

Ambiental serão implementados no campus

    Os projetos finais da disciplina de Sistemas de

Gestão e Auditoria Ambiental (SGA) exploraram

estratégias de melhoria da gestão ambiental dentro

do campus do Litoral Paulista (IB/CLP).

     Esses projetos abarcaram a área de paisagismo,

gestão da água, residuos sólidos e energia e irão

inspirar ações da gestão dentro da universidade,

vabilizando uma melhor gestão dos recursos,

especialmente recursos financeiros e podendo gerar

novas pesquisas. Portanto, os projetos possuem

também um caráter pedagógico para além de suas

melhorias das condições ambientais no campus. 
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  Considerando o cenário da região, o evento

organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista

pela Defesa da Água e Saneamento de SP busca

promover soluções para os aspectos problemáticos

do cenário, que atingem o meio ambiente e as

comunidades locais. Essa discussão está disponível

no canal do Youtube e Facebook da organização.

Kalungas usam mapeamento digital para

defender seu território

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Associação Quilombola Kalunga (AQK)

      Pela primeira vez em 300 anos, o maior quilombo

remanescente do Brasil mapeou seu território, de

aproximadamente 262 mil hectares, com técnicas de

georreferenciamento. De acordo com o

mapeamento, o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural

Kalunga localizado no norte de Goiás possui 879

nascentes, com a maior parte desaguando no Rio

Paranã, um dos afluentes do Rio Tocantins.

       Por mais que as terras dos kalungas tenham sido

reconhecidas em 1996,  apenas  55,3%  da  área total

foi titulada formalmente, aumentando as chances de

que  o  quilombo   seja  invadido   por  garimpeiros e

https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-floresta/2021/03/25/kalungas-usam-mapeamento-digital-para-defender-seu-territorio.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/noticias-da-floresta/2021/03/25/kalungas-usam-mapeamento-digital-para-defender-seu-territorio.htm
https://youtu.be/YbhC8c9gClI
https://youtu.be/EtGqfDXqf2I
https://youtu.be/BMKKRnq4VOg
https://youtu.be/w1aSPOzYeI0
https://www.youtube.com/channel/UCvKDOynhQAyQFOVmwL8PVEw
https://www.youtube.com/channel/UCvKDOynhQAyQFOVmwL8PVEw
https://www.facebook.com/FPAmbSP


 Análise dos processos de bioconstrução

coletiva na formação de identidades territoriais

e afirmação da organicidade do Movimento dos

Pequenos Agricultores (MPA) na Bahia
Estibaliz Redondo Tirado

Dissertação

   "Além das técnicas produtivas, as tecnologias

sociais camponesas apresentam uma grande

variedade de processos importantes para a

continuidade da vida nas comunidades rurais. O

Plano Camponês, elaborado pelo MPA, adota várias

destas tecnologias sociais para a melhoria da

qualidade de vida das famílias camponesas. A

bioconstrução é uma das áreas onde se reúne

grande quantidade de saberes camponeses que não

foram avaliados pela academia e que contribuem na

autonomia das famílias com respeito ao mercado.

Nesta pesquisa, queremos investigar os fatores que

contribuem, a partir da bioconstrução, na identidade

territorial camponesa das

comunidades/assentamentos base do MPA,

especialmente, quando a tecnologia social da

bioconstrução é feita de maneira coletiva (em

mutirão ou mediante oficinas). 

   Nesta perspectiva tem-se a intencionalidade

também de perceber quais as características que

esta tecnologia social deve ter para que sua proposta

aponte  um  fortalecimento  da  organicidade  dentro    
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dos coletivos MPA, ou seja: verificar qual o papel

da bioconstrução tanto no fortalecimento da

organicidade e na construção da identidade

camponesa dentro do seu território. Queremos

investigar, ao mesmo tempo, como ajudar a

construir relações igualitárias entre os diversos

gêneros envolvidos e o papel deste no

empoderamento dos coletivos nas comunidades

(mulheres, LGBT, jovens) assim como provocar o

resgate das sabedorias populares, a partir das

pessoas mais experientes. Por último, queremos

avaliar a bioconstrução como tecnologia social

agroecológica, que cumpre com os mesmos

princípios básicos de organização e trabalho

coletivo, autonomia diante o mercado, colocando

a vida no centro assim como o aproveitamento

dos bens naturais, reciclagem e ciclos vitais. 

  Queremos ao final, responder à seguinte

inquietação de pesquisa: Como e em que

condições a bioconstrução fortalece a identidade

e organicidade que o MPA quer desenvolver?

Como procedimento metodológico será realizado

a observação participante, várias oficinas

temáticas e mutirões de bioconstrução

comunitária e, a partir disto, entrevistas

semiestruturadas com participantes dos

processos, lideranças locais e nacionais."

Disponível nesse link

Trabalhos recentes

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/204362


O uso público sustentável em áreas protegidas:

uma análise do Turismo de Base Comunitária

do Território Tradicional Caiçara de Picinguaba
Giovana Cioffi Nascimento

Dissertação

   "Este trabalho teve como objetivo compreender

como se deu o processo de ordenamento e gestão

comunitária do turismo para o uso sustentável da

Ilha das Couves do Território Tradicional Caiçara de

Picinguaba, de modo a contribuir para o melhor

conhecimento de arranjos e estratégias destinadas à

mitigação de conflitos socioambientais originados no

uso turístico de áreas protegidas."

Oré yvy noĩ poraĩ: multiterritorialidade entre

Unidades de Conservação e territórios

indígenas no estado de São Paulo
Mariany Martinez dos Santos

Dissertação

    "A controvérsia resultante da sobreposição entre

Terras Indígenas e Unidades de Conservação no

Brasil gera debates acadêmicos entre

preservacionistas, socioambientalistas e outros

grupos. A multiterritorialidade constituída entre

lógicas distintas no estabelecimento de tais áreas

protegidas pode resultar em impactos significativos

na produção territorial de comunidades indígenas

devido às restrições determinadas pelo órgão

ambiental na gestão de Unidades de Conservação de

Proteção Integral, a exemplo dos parques nacionais

e estaduais.  No  estado  de  São  Paulo  este  conflito 
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entre territorialidades é constantemente pautado

pelo movimento indígena guarani pela reivindicação

de acesso a recursos naturais e direitos sociais

básicos em áreas de sobreposição, em contraponto

à postura proibicionista dos agentes do estado na

aplicação de seu modelo de proteção territorial.

Neste contexto, a presente pesquisa analisa a

multiterritorialidade estabelecida entre um território

indígena e um parque estadual no litoral paulista: o

tekoa Paranapuã (Guarani e Tupi-Guarani) e o

Parque Estadual Xixová-Japuí, nos municípios de São

Vicente e Praia Grande."

Disponível nesse link

Avaliação rápida e a priorização da gestão

(RAPPAM) na Área de Proteção Ambiental

Municipal Serra do Guararú, Guarujá, SP
Ana Carolina Elias Candido

Trabalho de conclusão de curso

     "O ritmo alarmante em que a degradação ambien-

tal vem acontecendo já é há algum tempo motivo de

discussão. A elaboração e manejo de áreas

protegidas se tornou a principal ferramenta para a

conservação do meio ambiente, e inúmeros países

vem adotando essa estratégia. No entanto a criação

de unidades de conservação sem expectativa de que

estas  venham  cumprir  seus  objetivos,  sem  gestão

e plano de manejo pode acarretar diversos

problemas. A análise da efetividade de gestão das UC 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/182303


é uma alternativa, para atenuar as ameaças, avaliar o

desempenho dessas unidades e proporcionar

melhorias em sua gestão. Essa eficiência é alcançada

quando as políticas de gestão adotadas são

adequadas ao objetivo de sua criação, que é a

conservação da biodiversidade. Sendo assim, o

objetivo deste trabalho é a avaliar a efetividade da

gestão da Área de Proteção Ambiental Municipal

Serra do Guararu (Guarujá-SP), através da

metodologia RAPPAM- Rapid Assessment and

Priorization of Protected Area Management

(Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de

Unidades de Conservação), desenvolvido pelo World

Wide Fund For Nature (WWF, 2002). A metodologia

foi organizada em forma de questionário e então

definido o escopo. A questões foram respondidas de

modo remoto pelo gestor da APA. Assim, foram

identificadas as pressões e ameaças e seu grau e as

informações levantadas nos demais módulos que

integram os elementos contexto, planejamento,

insumos, processos e resultados. Área de Proteção

Ambiental Municipal Serra do Guararu obteve um

nível efetividade de gestão alto (96,25%)."

Yvy vai – A Terra imperfeita: Território e

paisagem alimentar Guarani
Rodrigo Thurler Nacif

Dissertação

    "Na presente dissertação se pretende analisar
formas e estratégias de ocupação do espaço
social  do  povo  indígena Guarani e de  seu  uso 
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ecológica e economicamente dinâmico como fatores

determinantes para a sua existência, observando as

percepções nativas de território e paisagem, assim

como em que grau elas dialogam ou conflitam com

as definições jurídico-administrativas e as

determinações políticoeconômicas do sistema

estatal-capitalista em escala regional, nacional e

internacional. Os conceitos ratzelianos de espaço

vital e solo cultural são revisitados com o objetivo de

retomar os aspectos materiais da cultura necessários

para a sua reprodução no tempo e no espaço. A

agricultura e a cultura alimentar, como elementos

indissociáveis do território, são apresentados como

um eixo fundamental para estabelecer as relações

entre terra, corpo e alimento para o povo Guarani. O

que faz o território Guarani ser diferente daquele

ocupado pelo jurua (não-indígena)? Por que o

Guarani conserva o seu próprio alimento e sua

própria forma de preparar, diferente do jurua? Por

que o corpo e a alma Guarani dependem desses

fatores? Este é o cenário sobre o qual se procura ao

longo do trabalho: a) constatar as associações

estabelecidas entre políticas públicas, mercado e

pacotes tecnológicos para a agricultura, preparo e

beneficiamento de alimentos, sejam eles

convencionais ou alternativos, além de seus possíveis

impactos positivos e negativos nas práticas agrícolas

do povo Guarani e seus hábitos alimentares na

região da Baixada Santista; b) observar em que grau

os órgãos governamentais, organismos não-governa-



-mentais e seus agentes buscam compreender a complexidade do universo alimentar Guarani em

sua dimensão ontológica; c) questionar em que medida essa interação entre agentes indigenistas e

comunidades indígenas contribui para a soberania alimentar dos povos originários e para

enfrentar os ataques sistemáticos aos seus direitos territoriais e à tentativa de submissão global

ao regime alimentar corporativo. Por fim, é apresentado um quadro geral dos Guarani no Estado

de São Paulo, os desafios à gestão territorial especialmente na Baixada Santista e um pequeno

mapeamento de algumas das áreas produtivas de famílias que se dedicam à produção de

alimentos nas aldeias.

Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro (LAPLAN)

Praça Infante Dom Henrique, s/n - Parque Bitaru, São Vicente/SP, 11330-900

Instituto de Biociências - Campus do Litoral Paulista

IB/CLP - Unesp

Nos encontre nas redes sociais!
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Beatriz dos Santos Silvestre

Davis Gruber Sansolo

https://www.instagram.com/laplan.unesp/
https://www.facebook.com/LaplanClp
https://laplan.wixsite.com/laplan

