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RESUMO 

 

Os processos de uso ocupação do território da Área de Proteção Ambiental de São Francisco 
Xavier – APA SFX, a produção social deste espaço que engendraram esses processos, e que 
tem impactado decisivamente na proteção ambiental desta área, é o principal foco deste 
estudo. Para levar a cabo as análise pretendidas para o uso e ocupação do solo, inferindo sobre 
a sua vulnerabilidade geoambiental, esta dissertação, valeu-se de uma abordagem 
metodológica para a utilização de geotecnologias que pudessem aferir, com grau satisfatório 
de precisão, a medição dos parâmetros de ocupação, a espacialização deste fenômeno, o 
parcelamento do solo urbano e rural e seus reflexos para a Área de Proteção Ambiental. Para 
tanto, foram elaboradas pesquisas que caracterizassem a ocupação do território através de 
dados censitários que identificaram o fenômeno da Segunda Residência, como principal 
forma de ocupação para área de estudo.  Frente a premissa da caracterização física da área, 
este estudo se orientou pelo ordenamento territorial já inscrito no Plano de Manejo da APA 
SFX, cruzando informações sobre ocupação, parcelamento do solo e sensibilidade 
geoambiental indicando áreas de riscos e de maior vulnerabilidade relacionados à esses 
assentamentos. Para poder inferir em uma proposição visando à proteção ambiental da área, 
esta dissertação analisou os atores locais em sua arena política de gestão deste território – 
Conselho Gestor APA SFX – bem como as articulações para uma governança territorial que 
visassem a elaboração de Políticas Públicas para promover a proteção ambiental da área tendo 
como foco o ordenamento do território, uso e ocupação do solo e recursos hídricos.      

 
Palavras-chave: Uso e Ocupação do Solo. Ordenamento Territorial. Políticas Públicas.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (BRASIL, 2013) tem sido 

marcada nas ultimas duas décadas por um incremento de sua atividade econômica e produtiva, 

que trouxe reflexos em sua organização espacial aliada a uma produção social do espaço que se 

revela contraditória e desigual. Tal fato reflete diretamente no uso e ocupação do solo rural e 

urbano, na integridade geoambiental e na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos.  

A afirmação se justifica pelo fato da questão ambiental também estar imersa na 

conjuntura material e sócio espacial, como bem coloca Lefebvre (1973), a questão ambiental 

assume destaque nos estudos de planejamento do espaço, uma vez que a temática também 

compõe as relações sociais e materiais, de produção do espaço urbano e regional. 

As análises que estão sendo desenvolvidas nesta dissertação baseiam-se na pesquisa sobre 

uso e ocupação do solo da Área de Proteção Ambiental de São Francisco Xavier – APA SFX, 

município de São José dos Campos – SP e seus reflexos em seus mananciais de recursos hídricos. 

A relevância ambiental do território analisado se explicita por este representar a intersecção de 

APA’s federal, estadual e municipal, num território com cerca de 12.000ha. 

Se, por um lado, tal sobreposição de regimes de ordenamento e proteção especial 

evidencia a relevância ambiental desse território, o mesmo apresenta ausência histórica de 

políticas públicas voltadas à sua dinamização econômica e de reinserção produtiva, dada a 

carência crônica de estratégias articuladas e voltadas a um modelo de desenvolvimento urbano e 

rural integrado. 

Concomitantemente, devido a sua beleza cênica, a região atraiu um contingente de 

proprietários de segunda residência. Isso fez com que houvesse um processo inflacionário do 

mercado imobiliário, gerando um uso e ocupação do solo desordenado, tanto rural quanto urbano 

do distrito, trazendo consigo um parcelamento inadequado do solo, expondo sua vulnerabilidade 

e à perda de disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos da região.  

Esta pesquisa pretende identificar como se dá a articulação de sua governança local, a 

produção material do espaço e social de sua área urbana, a natureza de sua ocupação com vistas a 

subsidiar a elaboração de políticas públicas que possam abarcar mecanismos que ativam 

economias urbanas e rurais locais sem perder o foco na preservação ambiental. 
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Neste sentido, a APA SFX, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas - IBGE (BRASIL, 2010), devido à expansão das segundas residências, em média 

133%,  tem apresentado uma depressão econômica em sua atividade agropecuária, com arranjos 

produtivos pouco intensivos, sem extensão rural, e com baixo valor técnico agregado (SÃO 

PAULO, 2008a), o que expõem as unidades produtivas agropecuárias a passivos ambientais 

como desmatamentos de APP, erosão e assoreamentos, tais passivos ambientais no mais das 

vezes se traduzem em passivos econômicos para os proprietários, revelando um problema sócio-

econômico e ambiental. 

A questão regional merece também o seu destaque na problematização do tema, uma vez 

que a região do Vale do Paraíba encontra-se entre as duas maiores metrópoles brasileiras, em que 

a demanda de recursos hídricos é uma preocupação premente. A Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba abriga indústrias de grande porte nas áreas automobilística, aeroespacial, óleo e gás, 

todas intensivas em seus processos produtivos em recursos hídricos, recursos estes que tem seus 

mananciais localizados na zona rural. 

 Da mesma forma, por localizar-se nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, a preocupação com a garantia da manutenção dos processos hidrológicos é ainda mais 

premente.  Desta feita, este projeto identifica a necessidade de formulação de políticas públicas 

que tenham como foco articulação de governança e do ordenamento territorial.  

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a forma de uso e ocupação do solo para área de estudo, visando prestar subsídios 

para ordenamento e governança territorial, colaborando para elaboração de políticas públicas e 

proteção ambiental. 

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar o ordenamento territorial para a área através de estudo do zoneamento da APA 

SFX; 
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b) Mapear o uso e ocupação do solo para área de estudo através de diagnóstico físico, 

sócio ambiental e do parcelamento do solo; 

c) Identificar ações de governança e ordenamento territorial que possam servir de 

subsídios para políticas públicas visando a proteção ambiental para a APA SFX.  

 

 

1.2 Problema 

 

As formas de uso e ocupação do solo para a área, ocorridos na última década, 

possibilitaram o desencadeamento de uma série de problemas de ordem socioambiental que tem 

se manifestado através do comprometimento dos recursos hídricos e processos erosivos, estando 

em boa parte associados ao parcelamento do solo urbano e rural na APA SFX. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

O que se observa no país é a desarticulação entre os instrumentos de gerenciamento dos 

recursos hídricos, de planejamento do uso do solo e da legislação urbanística nas cidades 

brasileiras. O que deixa marcas de um forte grau de informalidade e mesmo de ilegalidade na 

ocupação do solo trazendo impactos importantes à qualidade ambiental e preservação dos 

recursos hídricos. Segundo Tucci (2003), a maior dificuldade para a implementação do 

planejamento integrado decorre da limitada capacidade institucional dos municípios para 

enfrentar problemas tão complexos e interdisciplinares e a forma setorial como a gestão 

municipal é organizada. 

Desta feita, a questão que se assenta na prerrogativa desta dissertação é o fato da área de 

estudo além de se enquadrar na complexidade do planejamento integrado nos municípios 

brasileiros, também se encontra nos domínios da Mata Atlântica, considerado um bioma crítico 

para preservação ambiental, sobretudo, na região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista e 

Litoral Norte, região que se encontra entre as duas maiores metrópoles brasileiras e que também 

tem parte da vazão de seu principal rio, o Paraíba do Sul,  destinada ao abastecimento da região 

metropolitana do Rio Janeiro. 
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A área objeto desta pesquisa, localiza-se na região norte do Município de São José dos 

Campos, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, região caracterizada como manancial de 

recursos hídricos, apresentando sistema de drenagem adensado, elevada altitude (2.028m no Pico 

do Selado) e declividade acentuada (até 60° de declividade), características físicas que justificam 

um olhar mais crítico sobre o uso e ocupação do solo local, visando inferir em suas 

conseqüências e possivelmente subsidiar políticas públicas voltadas a uma adequação ambiental e 

ao ordenamento territorial para proteção ambiental. 

Esta dissertação toma essa localidade como foco da pesquisa pelas condições 

socioambientais e físicas acima apresentadas, por ser uma área que segue as diretrizes da Lei 

federal 9.985 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e que 

descreve em seu Plano de Manejo elaborado para APA SFX um ordenamento territorial em que 

delimita áreas de especial interesse para conservação hídrica. 

Outro fato que orienta esta justificativa é que nas últimas duas décadas (BRASIL, 2010) a 

área de estudo passou por um processo intensivo de parcelamento do solo em área rural e urbana 

para atender as demandas de segunda residência de turistas, e também de habitação de residentes 

locais, configurando uma problemática sócio ambiental com reflexos na perda de solo e na 

qualidade e disponibilidade hídrica. 

A seguir imagens do uso e ocupação do solo e do parcelamento inadequado na área objeto 

de estudo: 

 
Figuras 1 e 2: Parcelamento informal APA SFX. 

 
Fonte: O autor (2010). 

 

As figuras 1 e 2 são imagens de ocupação na APA SFX em zona caracterizada como rural 

pela lei de zoneamento do Município, mas que, no entanto, apresenta um parcelamento informal 

segundo levantamento do ITESP caracterizando como núcleo urbano dentro da APA. 
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Figura 3: Uso e ocupação irregular do solo. 

 
Fonte: O autor (2010). 

 
Figura 4: Uso e ocupação irregular do solo. 

 
Fonte: O autor (2010). 

 

As figuras 3 e 4 são imagens de uso irregular do solo, trata-se de uma exploração irregular 

de Pinus, sem manejo adequado, que expôs o solo na bacia hidrografia do ribeirão das Couves, 

manancial de abastecimento público local. Na ocasião, tal intervenção deixou a área urbana do 

distrito de São Francisco Xavier por mais de dez dias sem abastecimento de água. 

 

 

1.4 Hipótese 

  

A hipótese deste trabalho de pesquisa, é que o ordenamento territorial aliado a 

Governança Ambiental e às Políticas Públicas podem contribuir para amenizar o uso e ocupação 

irregular do solo, proporcionando proteção ambiental na APA SFX. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta dissertação, inicialmente, referencia-se pelo arcabouço teórico do materialismo 

histórico e dialético sem, contudo, deixar se pautar pelo determinismo das relações de comando e 

controle do mercado, mas sim utilizando da racionalidade técnica do mesmo, que, historicamente, 

é a principal força de degradação ambiental em nossa sociedade moderna, para se criar um vetor 

de mesma direção, mas de sentido contrário ao da degradação. 

Para tanto, uma das bases deste arcabouço teórico se remete diretamente ao conceito de 

espaço, sobretudo, o conceito formulado por Milton Santos, que faz a acepção material e histórica 

do espaço construído desde sua obra seminal Espaço e Método. A formulação de um conceito de 

espaço histórico, com bases nas suas relações materiais, apresentando uma natureza desigual, 

dialética e técnica, traz luz direta ao objeto desta dissertação. 

Santos e Silveira (2001) descreve o espaço não somente como algo dinâmico, mas 

também estabelece uma relação de interdependência com a sociedade, o espaço não é formado 

somente por objetos geográficos estáticos, ele também guarda relações de funções e formas. 

O espaço, para Santos e Silveira (2001) de histórico, devendo ser analisado de acordo com 

o período histórico em questão, pois as formas e funções alteram seu valor seguindo a 

organização sócio-política e histórica. 

Desta feita, o conceito de produção do espaço, dentro da acepção materialista e histórica, 

compreende a organização do espaço também através dos estudos dos processos produtivos 

(produção, circulação, distribuição e consumo), dos meios de produção, das relações de produção 

e das superestruturas e seu poder normatizador. Outra dimensão do espaço configura-se pela sua 

natureza técnica, segundo Santos et al. (1994): “Em cada época, os elementos ou variáveis do 

espaço são portadores por uma tecnologia especifica e uma certa combinação de componentes do 

capital e do trabalho” (SANTOS et al., 1994, p.26). 

Neste sentido, a tecnologia é a condição de organização material desde os primórdios do 

homem, e, hoje, apresenta-se como a condição mais representativa para o crescimento do 

capitalismo, contudo, uma técnica nunca é neutra, e tão pouco uma gratuidade do progresso, ela 

presta a uma destinação humana, é portadora de um sentido histórico, e sempre vem 
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acompanhada de um programa social e político o que reflete diretamente na produção sócio 

espacial (ROUANET, 2004). 

Mas para Santos (1996) o espaço será entendido dentro da interação das categorias de 

espaço (forma, função, estrutura e processo), cada transformação da sociedade é refletida nas 

formas, que por sua vez assumem novas funções.  

 

Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado 
dos objetos, a um padrão... Função, sugere uma tarefa ou uma atividade esperada 
de uma forma. Estrutura implica a interpelação de todas as partes de um todo, o 
modo de organização ou construção. Processo pode ser definido como ação 
contínua, desenvolvendo em direção a um resultado, implicando os conceitos de 
tempo e mudança (SANTOS, 1996, p.39). 

 

Porém, segundo Gottdiener (1993), se quisermos nos aventurar nesse terreno novo, para 

estudar a interconexão entre a matriz espaço-tempo das atividades sociais e as relações sociais; é 

necessário ir além das categorias analíticas marxistas. 

Críticas da análise marxista urbana, como o neoricardianismo ou o neoweberianismo, 

tiveram amplo sucesso, porque isolaram comportamentos que os marxistas não conseguiram 

explicar de forma adequada. Esses fenômenos incluem o comportamento político diferencial de 

proprietários e locatários (SAUNDERS, 1979 apud GOTTDINER, 1993), o papel autônomo de 

administradores públicos locais na política urbana (BLOCK, 1980 apud GOTTDINER, 1993) e a 

primazia das contingências políticas sobre as necessidades econômicas dentro da cidade 

(MOLLENKOPT, 1983 apud GOTTDINER, 1993). 

É seguindo as interpretações do materialismo histórico e dialético crítico que esta 

dissertação se orienta, através de um campo teórico capaz de fazer análises críticas a si próprio, 

podendo avançar na análise de seu objeto de estudo. Orientando-se dentro desta visão de espaço, 

e considerando as interpretações feitas pelos diversos autores, a crítica a um materialismo 

mecanicista tencionando dentro da dialética do espaço uma ação emancipatória do mesmo. 

Neste sentido, fazendo uma analogia à questão ambiental, e seguindo ainda o princípio 

material e histórico que embasa a análise de Santos e Silveira (2001)  sobre o espaço, a história 

do homem se dá pela sua inferência na natureza, através do trabalho e mediado pela técnica para 

se prover materialmente, é sob essa premissa que a dinâmica dos processos mantenedores do 

ciclo hidrológico é enormemente modificada pela ação antrópica. Sob esses termos, anular a ação 
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do homem sobre o seu meio ambiente se apresenta como uma impossibilidade, mas é possível a 

redução do ímpeto de degradação, mitigação, ou mesmo, adaptação às intervenções. 

Frente à premissa posta, esta pesquisa analisa como o mecanismo de desenvolvimento do 

capitalismo alicerçado numa dinâmica de acumulação do capital, na divisão social do trabalho, 

legou profundas desigualdades sociais que também se reflete numa desigualdade espacial e no 

acesso aos recursos naturais dos territórios, de modo que os conceitos de disponibilidade, acesso 

e escassez de recursos ambientais passam a ter conotações sócioespacias, evidenciando a 

complexidade seus reflexos no território. 

A questão principal dentro da pesquisa se encontra em como o planejamento do uso do 

solo deve procurar articular princípios fundamentais, como moradia, que definem as bases de um 

pacto territorial: os direitos e garantias urbanos, no que concerne ao enfretamento das 

desigualdades sociais expressas no espaço, e a conquista e defesa de um padrão mínimo de 

qualidade ambiental (RIBEIRO; CARDOSO, 2003). 

 

2.1 Meio Ambiente 

 

Segundo afirma Crhistofoletti, o termo Meio Ambiente deve ser usado como: 

 
[...] representando o conjunto dos componentes da geosfera-biosfera, condizente 
com o sistema ambiental físico. Nessa perspectiva também prevalece a 
relevância antropogenética, porque tais organizações espaciais constituem 
sempre o meio ambiente para a sobrevivência, desenvolvimento e crescimento 
das sociedades humanas (CRHISTOFOLETTI, 1999, p.37). 

 

Para Corrêa (2005), a constituição do Meio Ambiente relaciona a segunda natureza 

(Natureza modificada pelo Homem) e o conjunto de fixos e fluxos produzidos pelo trabalho 

humano. Dessa forma, temos a constituição de meio ambientes diferenciais, produzidos pela ação 

do trabalho humano em espaços naturais específicos. 

Visando subsidiar a tomada de decisões institucionais, sobretudo, referente ao poder 

público local, este estudo parte da premissa de que o conceito de meio ambiente terá que estar 

referenciado pelo uso de indicadores. A utilização de indicadores ambientais é um procedimento 

metodológico que liga as idéias de complexidade dos sistemas e de desenvolvimento sustentável 

(ROMEIRO, 2004). 
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Seguindo a premissa apresentada por Romeiro (2004) coloca que para a elaboração e 

aplicação de indicadores de qualidade ambiental é preciso compreender os elementos e processos 

que compõem o sistema ambiental, dessa maneira a complexidade do sistema passa a ser 

traduzida pelos indicadores e índices que balizarão a modelagem do sistema ambiental e o 

entendimento de sua organização espacial, bem como auxilia na tomada de decisões sobre ações 

a serem desencadeadas para melhoria da qualidade ambiental. 

A utilização do conceito de meio ambiente pressupõe uma relação direta entre o Homem e 

a Natureza onde, mesmo com todas as transformações impostas pelo trabalho humano, as 

características e processos naturais continuam ativos, também impondo transformações aos 

sistemas sociais. Admite-se, então, que o meio ambiente é constituído pelas propriedades e 

fenômenos de um dado espaço natural, que são, ou podem ser, transformados, incorporados aos 

sistemas sociais e produtivos (RIBEIRO; CARDOSO, 2003). 

Segundo Santos e Silveira (2001), a premissa do trabalho humano é constituinte do 

arcabouço teórico do materialismo histórico e dialético, que pressupõe que a sociedade humana 

se organiza e tem sua história referenciada pelas necessidades materiais e econômicas, estas 

necessidades são supridas através da inferência do homem sobre a natureza pelo trabalho 

humano, relações essas que se estabeleceram através de um desenvolvimento desigual e 

combinado, o que propiciou ao espaço a sua natureza histórica, material, dialética e técnica. 

O conceito de meio ambiente, utilizado por esta dissertação, também é norteado por essa 

premissa, uma vez que sua relação sócioespacial é patente e uma análise sob este ângulo torna-se 

imperativa. 

Analisar a questão ambiental sob este prisma induz a considerar que (FRAISOLI, 2006) a 

intensidade das ações impostas à natureza pelo trabalho humano está diretamente relacionada à 

valorização capitalista dos espaços, ou seja, todas as ações sociais sobre o meio ambiente são 

resultado da valorização dos espaços dado pelo modo de produção capitalista. Apropriado 

também como mercadoria, o meio ambiente urbano e rural também sofre valorizações distintas 

dentro do sistema capitalista e, essa valorização leva em conta os seguintes pressupostos: 

 
1. Que o meio ambiente no modo de produção capitalista é condição de 
sobrevivência e reprodução humana, uma vez que é apontado como celeiro 
universal para suprir as necessidades vitais do homem;  
2.  O meio ambiente, bem como todas as suas propriedades e características 
naturais (água, minerais, solos, vegetação, etc.) devem ser compreendidos como 
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objeto de trabalho, meio e condição para que se concretize o processo de 
produção capitalista;  
3. O meio ambiente é diretamente apropriado pelo sistema capitalista como 
recurso natural e recurso ambiental, sendo, portanto, mercadoria com valor de 
uso e valor de troca;  
4. O meio ambiente também se valoriza a partir de suas propriedades 
simbólicas, de alta significação e representação subjetiva para as sociedades, ou 
seja, determinadas características naturais apresentam valores simbólicos que 
inferem maior valorização ao meio ambiente (FRAISOLI, 2006. p.3). 

 

A compreensão sobre o conceito Meio Ambiente elaborada por este estudo se baliza  no 

conjunto dos elementos e fenômenos naturais constantemente alterados pelo trabalho humano e 

pela valorização capitalista dos espaços. Também faz parte do processo de produção dos espaços 

urbanos, sendo de forma direta ou indireta. As sociedades urbanas, no processo de organização de 

seus espaços, se apropriam e transformam o meio ambiente por meio de suas relações sociais e 

produtivas e, dentro dessa dada organização espacial destacamos como especificidade o Meio 

Ambiente Urbano. 

Ainda segundo Fraisoli (2006) ao valorizar espaços de forma distinta, o modo de 

produção capitalista induz modificações ao meio que, consequentemente, tem como reflexo,  

processos de vulnerabilidade e risco social e ambiental. Assim sendo, o meio ambiente urbano 

pode ser profundamente transformado e desestabilizado no processo de produção dos espaços e 

das organizações espaciais. Pautado na valorização capitalista desigual dos espaços e na falta de 

planejamento urbano, as formas de produção do meio ambiente urbano podem resultar em graves 

conseqüências ambientais, onde os principais afetados são a população de baixa renda, que não 

tem acesso a áreas de menor risco. 

 

 

2.2 Território e Governança 

 

Inicialmente, pode-se ter a acepção do termo território em sentido amplo, segundo 

(SACHS, 2000) constata-se que a “necessidade territorial” pode-se estender desde um nível mais 

físico ou biológico (como seres com necessidades básicas como água, ar, abrigo para repousar) 

até um nível mais imaterial ou simbólico (seres dotados do poder da representação e da 

imaginação e que a todo instante re-significam o seu meio e se expressam por ele), incluindo 

todas as distinções de classe socioeconômica, gênero, grupo etário, etnia, religião, língua, etc. 
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Nos anos 1990 o interesse despertado pela escala local foi ampliado pelos processos de 

globalização da economia, liberalização comercial e reforma do Estado - neoliberalismo. Essas 

novas orientações fortaleceram a legitimidade do território ao torná-lo um lugar (uma escala) 

considerado estratégico para enfrentar “os desafios de (I) reequilíbrio socioeconômico, (II) gestão 

do meio ambiente, (III) construção de uma nova capacidade concorrencial e (IV) reforma da 

governança” (BONNAL, 2007, p.28).  

Para Bonnal (2007) muitos sociólogos definem o território pelas modalidades de uso do 

espaço. Santos et al. (1994) fala de "território usado para diferenciar o enfoque sociológico do 

enfoque geográfico padrão. Este autor atribui uma importância destacada às representações dos 

atores sociais em torno do território, ou seja, à sua dimensão simbólica” (SANTOS et al., 1994, 

p.35). Esta representação coletiva e simbólica é o elemento central da construção social do 

território. Enfim, poderíamos considerar que um território é o que um grupo social reconhece 

como tal, dotando de valor simbólico, político e material. 

Para Delgado (2010), na geografia política ou na sociologia política, o território é um 

lugar delimitado para o exercício do poder. Nesta abordagem, como nas anteriores, diferentes 

enfoques coexistem. Um primeiro está ligado ao poder público, tratando concretamente da forma 

como o Estado atua na escala local, o que remete, por sua vez, à problemática da territorialização 

das políticas públicas. Outro enfoque está voltado para a análise das dinâmicas sociais ligadas à 

estrutura do poder. 

Neste caso, vale citar Bonnal (2007) para quem: 

 

[...]a atenção é dirigida aos processos de negociação ou, ao contrário, de 
contestação do poder e às estratégias sociais de contorno adotadas para proteger-
se. De um lado, as ações coletivas podem ser realizadas segundo uma 
preocupação de complementaridade com a ação pública, procurando articular-se 
com ela. Este processo é revelador de uma estratégia proativa ou ofensiva por 
parte dos atores da sociedade civil ou privados (do mercado) com o objetivo de 
aproveitar, e mesmo ampliar, as oportunidades ofertadas pelo Estado. De forma 
inversa, a ação coletiva pode ser construída em contraposição à ação do Estado, 
na perspectiva de estabelecer uma distância ou certo nível de autonomia com 
respeito ao Estado. Em oposição à precedente, poderíamos qualificar esta última 
estratégia de ofensiva (BONNAL, 2007, p.38). 

 

Enfim, a noção de território remete à organização espacial do Estado, ou seja, às divisões 

de subsidiariedade do exercício do poder público. Neste sentido, o território é uma unidade de 
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governança pública, suscetível de ser definida por normas jurídicas que definem seu status legal e 

sua função dentro da estrutura funcional do Estado (DELGADO, 2010). 

No entanto, segundo Jacobi (2013) o conceito de governança implica o estabelecimento 

de um sistema de regras, normas e condutas que reflitam os valores e visões de mundo daqueles 

indivíduos ou entes sujeitos a esse marco normativo. A construção desse sistema é um processo 

participativo e, acima de tudo, de aprendizagem.  

Neste sentido, segundo Arretche (2007), o conceito de governança tem o Poder Público 

local não só como agente executivo das políticas públicas e da ação pública no território, mas 

também como um dos atores com interesse definido de ação, representando uma estrutura de 

poder que se remete a uma ideologia política definida pelo grupo que ocupa o poder, e que a todo 

o momento tem que negociar com outros atores as suas ações e intervenções no território. 

O arcabouço teórico e análise do conceito sobre território se apresentam como premissa 

fundamental para este trabalho de pesquisa que visa analisar a formulação de políticas públicas 

visando à questão ambiental na APA de SFX, levando em consideração sua especificidade 

territorial e seu planejamento. 

Essa análise se torna cada vez mais evidente frente à intrincada relação de territorialidade 

entre os atores deste território, e como este conceito se modificou através do tempo. Vale também 

ressaltar a análise feita por Haesbaert (2001) em que convivem, lado a lado, “múltiplos 

territórios” e aquilo que se denomina fenômeno da “Multiterritorialidade”. 

Essa multiplicidade ou diversidade territorial, de justaposição ou convivência, lado a lado, 

de tipos territoriais distintos, será identificada aqui como a existência de “múltiplos territórios” 

ou “múltiplas territorialidades”. Sintetizando, diferencia-se essa multiplicidade de 

territorializações, ocorridas, concomitantemente, pelas seguintes modalidades (HAESBAERT, 

2001): 
1) territorializações mais fechadas, ligadas ao fenômeno aqui denominado de 
territorialismo, que não admitem pluralidade de poderes e identidades, 
2) territorializações “tradicionais”, ainda exclusivistas, que não admitem 
sobreposições de jurisdições e defendem uma maior homogeneidade interna, 
como a lógica clássica do poder e controle territorial do Estado 
3) territorializações mais flexíveis, que admitem a sobreposição (e/ou a 
multifuncionalidade) territorial, ora a intercalação de territórios – como é o caso 
dos territórios diversos e sucessivos nas áreas centrais das grandes cidades, 
organizadas em torno de usos temporários, entre o dia e a noite (SOUZA, 1995), 
ou entre os dias de trabalho e os fins de semana. 
4) territorializações efetivamente múltiplas, resultantes da sobreposição de 
funções, controles e simbolizações, como nos territórios pessoais de alguns 
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indivíduos globalizados que se permitem usufruir do cosmopolitismo 
multiterritorial das grandes metrópoles (HAESBAERT, 2001, p.47-48). 

 

Essa classificação elabora por Haesbaert (2001) apresenta um paralelo ao fenômeno de 

ocupação da APA de São Francisco Xavier em que há lógicas territoriais diferenciadas e de 

hibridação, onde se convive lado a lado núcleos urbanos em meio à zona rural, observando 

intercalações de território, usos temporários, sazonalidades, usos diferenciados entre finais de 

semana e feriados, ocupação e segunda residência especialmente de paulistanos, alternando 

contornos ao uso tradicional local, revelando outros agentes na produção social deste espaço. 

 

 

2.3 Políticas Públicas 

 

O debate acadêmico que se estabelece sobre o tema, com seu fundamento teórico, faz 

referência à noção de territorialização do desenvolvimento, que busca entender o papel das 

especificidades locais, como proteção ambiental, frente a demandas econômica e material 

(KLINK, 2001). 

A consequente valoração dos territórios chama a atenção para alguns aspectos teóricos 

relacionados a distintas perspectivas que renovam os fundamentos da promoção do 

desenvolvimento por meio de políticas públicas. Dentre estes, identifica-se a valoração da 

dimensão espacial da economia (VEIGA, 2003), e a afirmação da governança territorial como 

meio para tornar os atores locais agentes dos processos de elaboração e implementação de 

políticas públicas (BECKER, 2003). 

Numa acepção conservadora, segundo Arretche (2007), política pública pode-se definir 

como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 

públicas e como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos Lynn 

(1984 apud ARRETCHE, 2007). Peters (1984 apud ARRETCHE, 2007) segue o mesmo veio: 

política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por delegação, e 

que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984 apud ARRETCHE, 2007) sintetiza a definição 

de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. As definições em sua 

maior parte refere-se que, decisões e análises sobre política pública implicam responder às 

seguintes questões: quem ganha o que, por que e que diferença faz. Já definição mais clássica é 
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atribuída a Lowi (1984 apud ARRETCHE, 2007) política pública é uma regra formulada por 

alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular o 

comportamento individual e coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas. 

No entanto, existem abordagens diferenciadas e mais progressistas referente a políticas 

públicas (SOUZA, 2007), ao carregar de valor as ações do Estado sem levar em consideração os 

conflitos e as contradições, hierarquizando as políticas de Estado sem antever os limites que 

cercam as decisões de governo, acabam por deixar de fora as possibilidades de cooperação entre 

governos, instituições e grupos sociais. 

Para Teixeira (2002), “Políticas Públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação 

do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 

mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que 

orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém, 

há compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as ações desenvolvidas. 

Devem ser consideradas também as “não-ações”, as omissões, como formas de manifestação de 

políticas. 

Neste sentido o processo de formulação de políticas públicas pode se dar basicamente de 

duas maneiras segundo Souza: 

 

Quando o ponto de partida da política pública é dada pela política de modo 
geral, o consenso é mais construído por barganha do que por persuasão, ao passo 
que, quando o ponto de partida da política pública encontra-se no problema a ser 
enfrentado, dá se o processo contrário, ou seja, a persuasão é a forma para a 
construção do consenso (SOUZA, 2007, p.70). 

 

Esta ultima forma de construção do consenso para criação de políticas públicas é o que 

tem ocorrido na APA de SFX, processo este que se instalou concomitantemente ao esforço da 

governança territorial da APA. 

Partir da necessidade da delimitação do problema pode ser uma das premissas para a 

construção de políticas públicas (MARQUES, 2001), que deverá ser posta a careação dos grupos 

e interesses diversos visando o consenso para a sua formulação. No entanto, é preciso ter claro 

alguns quesitos importantes que balizarão essas formulações tais como (SOUZA, 2007):  
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a. divulgação de indicadores que desnudam a dimensão dos problemas;  
b. séries históricas e outros dados sobre eventos, desastres que dão conta de 
um padrão de repetição do problema 
c. feeedback das informações que mostram falhas da política atual e seus 
resultados (SOUZA, 2007, p.78). 

 

Sob este aspecto existem iniciativas em vários países do mundo, sobretudo, os em 

desenvolvimento, de adotar políticas públicas com caráter participativo, principalmente nas áreas 

de ordenamento do território, meio ambiente e urbanismo, tem se apresentado como 

recomendação de organismos multilaterais ou mesmos mandamentos constitucionais 

(HOCHMAN; ARRETCHE; MARQUES, 2007). 

Existem várias estratégias e experiências comprovadas de formulação e implementação de 

políticas públicas visando à participação direta de grupos sociais e/ou de interesses, a exemplo 

desta estratégia pode-se citar os diversos conselhos comunitários voltados para as políticas 

sociais, assim como a prática de orçamento participativo (HOCHMAN, ARRETCHE; 

MARQUES, 2007). 

A formulação de políticas públicas segundo Teixeira (2002), com seu caráter participativo 

deverá sempre se pautar por algumas estratégias: 

 

1) Elaboração e formulação de um diagnóstico participativo e estratégico 
com os principais atores envolvidos, no qual se possa identificar os obstáculos 
ao desenvolvimento, fatores restritivos, oportunidades e potencialidades; 
negociação entre os diferentes atores; 
2) Identificação de experiências bem sucedidas nos vários campos, sua 
sistematização e análise de custos e resultados, tendo em vista possibilidades de 
ampliação de escalas e criação de novas alternativas; 
3) Debate público e mobilização da sociedade civil em torno das alternativas 
e entre os atores; 
4) Decisão e definição em torno de alternativas; competências das diversas 
esferas públicas envolvidas, dos recursos e estratégias de implementação, 
cronogramas, parâmetros de avaliação; 
5) Detalhamento de modelos e projetos, diretrizes e estratégias; identificação 
das fontes de recursos orçamento; mobilização dos meios disponíveis e a 
providenciar; mapeamento de possíveis parcerias, para a implementação; 
6) Na execução, publicização, mobilização e definição de papéis dos atores, 
suas responsabilidades e atribuições, acionamento dos instrumentos e meios de 
articulação; 
7) Na avaliação, acompanhamento do processo e resultados conforme 
indicadores; redefinição das ações e projetos (TEIXEIRA, 2002, p.6). 
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No entanto, é preciso deixar claro a importância da constituição de espaços como 

conselhos comunitário e/ou conselhos de gestão, que é o caso da APA SFX, como arenas de 

interlocução dos atores políticos locais visando à formulação de políticas públicas. Porém, a sua 

constituição não se traduz automaticamente em garantias de alteração da tradicional lógica de 

poder, ou que possibilite um maior pluralismo e participação da sociedade civil (JACOBI, 2013). 

Tal distorção se dá devido a apropriação desigual dos recursos de poder (ARRETCHE, 

2007), os recursos de poder acompanham a posição social e institucional de cada ator 

influenciando politicamente em sua representação, acompanham também as características 

relacionadas à renda, escolaridade, suporte financeiro e material direcionados a representação 

desses atores, que de posse desses recursos buscam influenciar também, de maneira desigual, os 

processos de tomadas de decisão.  

 

 

2.4 Bacia Hidrográfica 

 

A tomada de consciência, por parte da sociedade, no que diz respeito à utilização dos 

recursos hídricos, impulsionou o desenvolvimento de estudos e criação de leis para a 

regulamentação de seu uso. A utilização e a ocupação de bacias hidrográficas têm despertado 

maior interesse, pois a partir destas é possível avaliar de forma integrada as ações antrópicas 

sobre o meio ambiente e suas conseqüências sobre o equilíbrio ecológico, considerando que a 

qualidade da água de um manancial está intimamente ligada ao seu uso (TUCCI, 2003). 

Segundo Botelho e Silva (2004), cresceu enormemente o valor da bacia hidrográfica 

como uma unidade de análise e planejamento ambiental e estudos como erosão, manejo e 

conservação do solo e água são aqueles que mais têm utilizado a bacia hidrográfica como unidade 

de análise. Uma importante ferramenta para auxiliar nas definições dos usos de uma bacia é o 

zoneamento ambiental, este é de fundamental importância, pois atua no sentido de direcionar 

propostas em função das características naturais de cada área da bacia. Contribui para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, que se torna cada vez mais necessário em virtude da 

multiplicidade dos usos da água decorrente dos processos de industrialização, urbanização e 

agricultura intensiva. 
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Bacias hidrográficas são áreas de drenagem de um corpo d’água, delimitadas por 

divisores de águas, em que diversos fatores ambientais interagem e interferem no ciclo 

hidrológico. Uma bacia hidrográfica é a unidade que melhor reflete os efeitos das atividades 

humanas no ecossistema (MACHADO, 2002 apud TUCCI, 2003) e a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída através da Lei 9.433/1997, adotou a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão.  

Vilaça (1999) considera que o comportamento de uma bacia hidrográfica ao longo do 

tempo pode ser alterado por dois fatores, sendo eles, de ordem natural, responsáveis pela pré-

disposição do meio à degradação ambiental e antrópicos, onde as atividades humanas interferem 

de forma direta ou indireta no funcionamento da bacia. 

Hynes (1975 apud TUCCI, 2003) descreve a bacia hidrográfica como um sistema 

biofísico e sócio-econômico, interdependente e integrado, composto de atividades agrícolas, 

industriais, urbanas, diferentes tipos de vegetação, nascentes, córregos e riachos, lagoas, morros, 

planícies, escarpas, enfim, um infindável conjunto de habitat e unidades de paisagem. A bacia 

tem como importante característica o fato de ser uma unidade funcional, com processos e 

interações ecológicas passíveis de serem estruturalmente caracterizados, quantificados e 

matematicamente modelados. 

 
Figura 5: Representação de bacia hidrográfica. 

 
Fonte: A bacia hidrográfica como unidade de planejamento (SERIGNOLLI, 2003). 

  

 

2.5 Água e o Contexto Regional 
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Os estudos voltados para o Planejamento Regional, sobretudo de regiões Metropolitanas, 

têm focado suas análises no ordenamento jurídico-institucional que possa dar expressão adequada 

ao ordenamento territorial e econômico que melhor caracterize essas regiões.   

Questões que se colocam em escala supra municipais necessitam de uma abordagem 

integrada: habitação e segregação socioespacial, transportes urbanos, saneamento e outros 

aspectos ambientais, bem como a gestão integrada de recursos hídricos visando a conservação de 

sua qualidade e disponibilidade. Questões essas importantes em todas as Regiões Metropolitanas, 

e na Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVP) essa questão também é evidente. 
 

Figura 6: Localização UGRH2 no estado de SP. 

 
Fonte: (SÃO PAULO, 2013a). 
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Figura 7: Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – porção paulista. 

 
Fonte: São Paulo (2013a). 

 
Figura 8: Representação cartográfica – compartimento de bacia do trecho paulista Paraíba do Sul. 

 
Fonte: São Paulo(2013a). 

 

Os mapas acima, Figuras 6 e 7, descrevem a localização da porção média do Vale do 

Paraíba Paulista, região que também corresponde à área da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba. Já o mapa da figura 8 descreve em sua representação a divisão de compartimentos e sub-

compartimentos da Bacia do rio Paraíba do Sul, na qual se pode identificar que o Município de 



28 
 

São José dos Campos encontra-se em dois compartimentos, a dos mananciais do Paraíba do Sul e 

do Jaguari. 

Compartimento este em que se localiza boa parte de seu manancial nos contrafortes da 

Serra da Mantiqueira, em que toda a APA do distrito de São Francisco Xavier se inscreve em sua 

macrodrenagem, tornando-a a principal área contribuinte do reservatório do Jaguari, importante 

reservatório de relevância hidroelétrica não somente  para o Município de São José dos Campos, 

bem como para toda região, o que caracteriza uma importância regional da APA de SFX, que 

precisa ter seu ordenamento territorial visando sua preservação ambiental articulado com 

organismos de gestão regional, tais como AGEVAP, CEIVAP, CBH-PS e Região Metropolitana.  

Desta feita, é preciso analisar a questão do ordenamento territorial da APA de SFX 

visando uma política pública de recurso hídrico dentro de uma análise regional, para tanto, na 

região do Vale do Paraíba, existe uma iniciativa de integração da gestão dos recursos hídricos 

através do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP. De 

acordo com a Lei nº. 9.433/97, os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos em âmbito regional. 

São planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de 

implantação de seus programas e projetos e serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País. O CEIVAP aprovou o Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul, para o período de 2002 

a 2006, que posteriormente foi atualizado para nortear as ações de recuperação da bacia, de 2007 

a 2010 (COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARAÍBA DO SUL, 2011).  

Segundo dados da SMA/CPLA (SÃO PAULO, 2013a), dos 34 municípios do trecho 

paulista da bacia 58,8% estão caracterizados como rurais, 35,3% como urbanos e 5,9% em 

transição, entretanto, com uma população de 2 milhões de habitantes, 93% desta está localizada 

em zona urbana, o que caracteriza um intenso processo de concentração populacional e abandono 

da vida no campo. 

Ainda na mesma linha de raciocínio, analisando dados do IPEA (2010), a agropecuária 

bovina ocupa a maior parte (45,5%) das terras dedicadas à atividade agrícola da bacia, estando 

presente na maioria das propriedades rurais mesmo que de forma inexpressiva. No entanto, 

apesar da grande área dedicada à pastagem, o rebanho representa 5,2% do total estadual, com 

níveis de produtividade e valor da produção entre os mais baixos da agropecuária paulista, 
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contribuindo somente com 0,77% do valor adicionado do PIB estadual e com 2,63% dos  

vínculos empregatícios da URGH 02 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 

DADOS, 2010). 

O cenário que se apresenta regionalmente é a intensificação da urbanização aumentando a 

demanda por serviços ecossistêmicos, notadamente recursos hídricos, e na outra ponta, a 

principal área destinada a prover tais serviços ambientais, a área rural, passa por um processo de 

abandono, baixo valor tecnológico agregado a sua produção, revelando uma agropecuária 

extensiva, ocupando grandes áreas, causando impactos ambientais tais como de perda de solo e 

conseqüente comprometimento dos recursos hídricos. 

 

 

2.6 Segunda Residência 

 

Para Lefebvre (1973) o espaço deve ser considerado além de meio, mas também como 

força de produção, o autor parte de uma analogia em que coloca o arranjo espacial de uma cidade, 

no contexto do modelo de produção capitalista, como equipamentos e as máquinas de uma 

fábrica, nesta acepção o espaço é usado exatamente com o viés utilitário visando a reprodução do 

capital em escala industrial. 

Ainda segundo o autor, o espaço além de se constituir como produto e força produtiva das 

relações de produção capitalista, para que possa se tornar uma mercadoria única, o mesmo se vale 

do Design Espacial, sobretudo, no que se refere ao objeto desta dissertação, espaços que possuem 

algum atrativo natural. 

No caso do objeto desta pesquisa o atrativo natural, é o principal vetor de ocupação para a 

área de estudo, uma ocupação que se convencionou chamar de segunda residência. Para Assis 

(2003) as segundas residências são conhecidas como habitações temporárias de lazer, geralmente 

em áreas dotadas de atrativos naturais (campo, praia, montanha), não muito distante da primeira 

residência. Em muitos estudos também são classificadas como alojamentos turísticos. 

As segundas residências segundo Tulik (1997) são alojamentos turísticos particulares, 

utilizados temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas que tem o seu domicilio 

permanente em outro lugar. Este conceito está ligado ao imóvel e não a condição de propriedade, 

ou seja, ao fato de ser próprio, alugado, arrendado ou emprestado. Residências secundárias 
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significam uma relação permanente entre origem e destino, uma vez que se estabelece uma 

regularidade entre saídas, chegadas e retornos. Este tipo de turismo caracteriza um fenômeno 

periódico, isto é, as pessoas procuram geralmente os mesmos lugares durante as férias ou feriados 

prolongados. 

Na tentativa de elucidar o conceito de lazer e de turismo esta dissertação toma como 

referência a concepção de Rodrigues (2001) para quem: 

 
A palavra lazer é freqüentemente confundida com a expressão tempo livre e ócio 
– estas compreendidas como tempos que se opõem ao tempo de trabalho. É 
evidente que tempo não é sinônimo de atividade. Pode-se gastar tempo livre sem 
executar nenhuma atividade. Nesse caso o tempo despendido é um tempo de 
puro ócio, ou seja de contemplação. Já o vocábulo “lazeres” , tem a conotação 
de atividades, ou seja, ações desenvolvidas durante o tempo livre. Os lazeres 
diferem do turismo porque, para a sua prática, não ha necessidade de 
deslocamentos de excedam o tempo mínimo fixado em 24 horas, e que portanto 
incluam um pernoite, enquadrados, nesse caso, na categoria de turismo pela 
Organização Mundial de Turismo (RODRIGUES, 2001, p.54). 

 

A segunda residência configura-se neste caso como uma das formas utilizadas pelo 

turismo, relacionado sempre com a distancia e o tempo utilizados por essa atividade, o que leva a 

uma apropriação do espaço de destino, sob estes termos, é necessário para a sua compreensão 

considerar a totalidade das relações em que se desenvolve a atividade. 

Considerado como uma prática social e uma atividade econômica, o turismo em geral, 

sobretudo, os de segunda residência, tem o espaço como seu principal objeto de consumo, sendo 

que nenhuma outra atividade consome, elementarmente, o espaço. Apreender qual o papel que 

cabe a segunda residência na produção do espaço e no ordenamento de territórios para seu uso 

requer a consideração de inúmeras variáveis que compõem o imenso jogo de relações do qual o 

turismo representa apenas uma parte (CRUZ, 2007). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A seguir estão apresentados os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa. 

 

 

3.1 Área de Estudo 

 

A área deste estudo é a Área de Proteção Ambiental – APA São Francisco Xavier. Dentro 

do ordenamento territorial do Município de São José dos Campos descrito pelo seu Plano Diretor 

instituído pela lei Municipal nº 306/2006, em que se descrevem as áreas de especial interesse para 

proteção ambiental - Áreas de Proteção Ambiental – APA. 

No município de São José dos Campos existe sobreposição de APAs Municipal, Estadual 

e Federal o que evidencia a relevância ambiental de boa parte de seu território, bem como, para 

riscos geotécnicos e mananciais de abastecimento existentes. A área do distrito de São Francisco 

Xavier e sua APA Estadual correspondente localizam-se na sobreposição das APAs I e II, 

localizadas na porção norte do Município conforme o mapa das APAs de São José dos Campos. 

A altitude da sede do distrito é de 720m e a altitude máxima é de 2.028m no Pico do 

Selado, o que lhe confere uma amplitude altimétrica importante. As coordenadas geográficas da 

sede do distrito são: longitude 45º57’O e latitude 22º54’S (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). 

Seu acesso se dá inicialmente, através do Bairro de Santana, de São José dos Campos, 

seguindo pela Avenida Princesa Izabel até o Bairro Alto da Ponte, deste segue pela SP-50 por 

aproximadamente 39 km, até a cidade de Monteiro Lobato, deste município segue pela Estrada 

Municipal Pedro David por 20 km, até o distrito. 
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Figura 9: Distrito de São Francisco Xavier. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 10: Localização da área de estudo. 

 

 
Fonte: O autor. 

 

APA Estadual SFX 
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Em análise ao Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável em São 

Francisco Xavier (RUSCHMANN, 2002), observa-se que São Francisco Xavier teve sua origem 

na passagem e paragem de tropeiros vindos do Sul de Minas Gerais, especialmente no final do 

século XIX, que se utilizavam da trilha da Serra de Santa Bárbara, passando pelo Roncador e 

Água Soca, para se dirigir ao Bairro de Santana, então núcleo comercial do município de São 

José dos Campos. 

Segundo Ruschmann (2002), o vilarejo chamado de bairro de São José dos Campos, foi 

oficialmente elevado a distrito de paz pela Lei Estadual nº 59 de 16 de agosto de 1892, cujo art. 

2º assim dispunha sobre suas divisas: 

 

Partindo da pedra do Sellado, na serra da Mantiqueira, seguindo por esta até o 
ponto em que della parte o espigão, que divide o município de S. José dos 
Campos com o município de Buquira, e por este abaixo, abrangendo todas as 
vertentes do Rio do Peixe, até tocar em um espigão grande, no sitio do 
Lourencinho, e subindo o espigão até ao alto, e partindo deste ponto, dividido 
águas do Roncador com as vertentes do Cafundó e Rio do Peixe, até ao alto da 
cachoeira do mesmo Roncador, e por este a cahir no Rio do Peixe; e por este 
abaixo até frontear o espigão que vem do Serrote, que divisa as águas do Fartura 
e Lavras, e por este acima até ao alto da serra, e por esta acima a procurar a 
pedra do Sellado, de fórma a abranger todas as vertentes das cachoeiras do Rio 
do Peixe (RUSCHMANN, 2002, p.56). 

 

O Distrito de São Francisco Xavier foi criado através da Lei Estadual nº 8092/64, possui 

uma subprefeitura, sediada no centro urbano principal, a qual responde administrativamente à 

Prefeitura de São José dos Campos. A Lei Estadual 8.092/1964, que dispõe sobre a divisão 

administrativa e judiciária do Estado, estipulou como divisa interdistrital de São Francisco Xavier 

com o município São José dos Campos: 

 
Começa no espigão que deixa, à direita, as águas do rio do Peixe, e, à esquerda, 
as do rio Turvo, no ponto em que ele é cortado pela estrada de rodagem que vem 
da ponte do Basílio; segue pelo espigão, passando pelo morro do Jacu, até a foz 
do ribeirão da Fartura, no rio do Peixe; sobe por aquele e pelo ribeirão Alegre, 
até sua cabeceira; alcança a cabeceira do galho oriental do rio das Cobras, que 
fica na contra vertente; desce pelo rio das Cobras até a foz do seu galho 
setentrional (RUSCHMANN, 2002, p.45). 
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Esta descrição do distrito abarca cerca de 30 mil hectares (29% da área total do município 

de São José dos Campos) banhados por mananciais de águas desempenhando importante papel na 

hidrografia do município.  

Apresenta rios e córregos que se localizam na área de contribuição do compartimento de 

bacia hidrográfica do reservatório do Jaguari (COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

PARAÍBA DO SUL, 2011) tais como: rio das  Cobras, Fartura, Guirra, rio Manso, rio do Peixe e 

Santa Bárbara, além de inúmeros córregos, riachos, ribeirões e cachoeiras que nascem em 

remanescentes de Mata Atlântica com rica biodiversidade. Não é sem razão, portanto, que este 

distrito está inserido em três Áreas de Proteção Ambiental. 

Das principais bacias hidrográficas que compõem a Bacia do Rio Paraíba do Sul, a bacia 

do compartimento do reservatório do Jaguari é a que possui o maior coeficiente específico de 

contribuição, ou seja, a maior produção de água por Km² de todo o Vale do Paraíba, chegando a 

uma média mensal de 16 l/s/Km², totalizando uma contribuição ao Rio Paraíba do Sul de cerca de 

30 m³/s, além da produção de cerca de 30 MW de energia elétrica (COMITÊ DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO PARAÍBA DO SUL, 2011). 
Desta área total da bacia do Rio Jaguari (1.767,32 Km²), São Francisco Xavier representa cerca de 

20% (322 Km²), tendo como principal curso d’água o Rio do Peixe, que drena toda a microbacia e recebe 

como principais afluentes o rio da Fartura, ribeirão do Guirra e ribeirão Santa Bárbara, desaguando na 

represa do Jaguari (COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARAÍBA DO SUL, 2011). 

A área do distrito de São Francisco Xavier, bem como a sua APA Estadual 

correspondente localizam-se na sobreposição das APAs I e II, localizadas na porção norte do 

Município. 

Seguindo o ordenamento do Pano Diretor as APAs I e II foram instituídas segundo sua 

caracterização física e função ambiental para o Município, dentre elas pode-se citar as seguintes: 
1°. A Área de Proteção Ambiental Um - APA I caracteriza-se pela presença de 
declividades acentuadas da ordem de 60% (Sessenta por cento) e com alto 
potencial de riscos geológicos, inúmeras cabeceiras de drenagem integrantes da 
Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, sendo inadequada ao desenvolvimento 
urbano, necessitando de normas disciplinadoras com objetivo precípuo da 
proteção ambiental, visando assegurar a conservação e melhoria das condições 
ecológicas locais. 
2°. A Área de Proteção Ambiental Dois - APA II caracteriza-se pela porção do 
território que apresenta alto potencial de risco geológico e forte erodibilidade, 
tornando estes terrenos altamente inadequados a qualquer instalação urbana, 
incluindo as estruturas viárias, constatando-se ainda, a presença de significativas 
áreas de recarga dos aqüíferos subterrâneos e de vasta rede hidrográfica, sendo 
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necessária a preservação destes recursos hídricos, em volume e qualidade não só 
para o equilíbrio ambiental, mas principalmente como mananciais de reserva 
para o abastecimento de água da região (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006). 

 

 

3.2 Materiais 

 

Para elaboração deste trabalho de pesquisa foram utilizados materiais cartográficos que 

possibilitaram o georeferenciamento das informações temáticas que compõem os resultados deste 

estudo. Para tanto, segue sua descriminação: 

a) Carta de Inventário Florestal do Estado de São Paulo, escala 1:50.000 Fundação 

Florestal; 

b) Mapas e croquis, Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC 

c) Carta do uso das terras do Município de São José dos Campos, escala 1:50.000 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC; 

d) Base cartográfica do Zoneamento da APA de São Francisco Xavier, Fundação 

Florestal - FF; 

e) Hidrografia de São José dos Campos, escala 1:50.000 Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos – PMSJC; 

f) Base de dados georeferenciados de São José dos Campos, Cidade Viva, Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos – PMSJC; 

g) Atlas Ambiental do Município de São José dos Campos (MORELLI, 2002); 

h) Imagens do Satelite Landsat 8, orbita 219/76 de 01/09/2013 e imagens do Satélite 

Landsat 7, orbita 219/76, de 03/09/1999, fornecida pela Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos - PMSJC; 

i) Base Cartográfica parcelamento urbano e rural do distrito de São Francisco 

Xavier, situação dominial – ITESP. 
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3.2.1 Material “Não Espacial” 

 

a) Dados Censitários, IBGE; 

b) Planejamento estratégico APA SFX; 

c) Material Fotográfico, autor; 

d) Dados Cadastrais, ITESP; 

e) Leis Municipais, Estaduais e Federais; 

f) Dados Cadastrais Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC. 

 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

  

Este trabalho ao se orientar pelos objetivos propostos definiu a abordagem metodológica 

descrita no fluxograma a seguir: 
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Figura 11: Fluxograma das atividades. 
 

 

       

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 
Fonte: O autor. 

 

 

A pesquisa foi conduzida após a definição da área de estudo, a APA Estadual de São 

Francisco Xavier. Para a área objeto da pesquisa foi criado um banco de dados geográficos 

utilizando de base cartográfica já existente, bem como, geração de novos produtos cartográficos 

através de interpretação visual de imagens, mapeamentos e processamento automático através 

dos programas de geoprocessamento ARC GIS e SPRING. 

Esta dissertação se orientou pela metodologia descritiva e experimental, e deu tratamento 

a dados quantitativos e qualitativos. O estudo se valeu primeiramente de uma análise física do 

espaço, mapeando áreas críticas para hidrologia da Área de Proteção Ambiental de – APA SFX, 

identificando áreas com maior sensibilidade ambiental, levando em consideração a vegetação, 

declividade e como o assentamento humano se distribui nessas áreas.  

Para tanto, utilizou como material de pesquisa, produtos cartográficos elaborados pelo 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e pelo Município de São José dos Campos 
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referente ao parcelamento do solo da APA SFX. Para o levantamento físico do território da APA 

o estudo utilizou imagens do Satelite Landsat 8, orbita 219/76 de 01/09/2013 e imagens do 

Satélite Landsat 7, orbita 219/76, de 03/09/1999, fornecida pela Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos; com imagens de resolução espacial de 15 metros, que possibilitaram o levantamento 

físico para área de estudo. 

Para o levantamento físico foram elaborados produtos cartográficos como mapas de   

declividade, sensibilidade ambiental, hidrografia e parcelamento do solo. Tais dados utilizaram a 

carta topográfica do Município, com curvas de nível com eqüidistância de 5m. 

Somado ao produto cartográfico de declividade, foi elaborado o mapa de uso e ocupação 

do solo da APA, este produto foi feito com base no processamento de imagens de satélite dos 

anos 1999 e 2013. Com esse processamento foi possível identificar a dinâmica de uso e ocupação 

do solo para o recorte temporal, bem como, ao cruzar as informações de uso e ocupação com as 

informações de declividade, também foi possível aferir o grau de sensibilidade ambiental para a 

área de estudo. 

O mapa de sensibilidade ambiental consiste na determinação de áreas ou zonas do 

território, separadas em diferentes níveis hierárquicos, que representam os diferentes graus de 

sensibilidade ambiental. Os mapas permitem definir quais áreas são mais frágeis e como podem 

ser mais afetadas por mudanças da dinâmica natural e antrópica existente (GIMENES; 

AUGUSTO FILHO, 2013). Dado aos aspectos considerados para a sua elaboração, seu uso 

apresenta grande potencial para estudos de impacto ambiental. 

Segundo a definição de Ratcliffe (apud GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013) e Smith e 

Theberge (apud GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013), a sensibilidade de uma área está 

relacionada às pressões ambientais incidentes sobre ela, que podem ocorrer de forma natural ou 

induzida pelo ser humano. A definição está correlacionada com a desestabilização de um 

ecossistema, o que pode afetar tantos os componentes bióticos (fauna e flora) como abióticos do 

sistema (solo, recursos hídricos, etc). 

Seguindo a metodologia proposta por Gimenes e Augusto Filho (2013), esta pressupõe a 

divisão da sensibilidade ambiental em cinco níveis relacionados com os seus índices 

correspondentes: 
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Tabela 1: Sensibilidade ambiental. 

Sensibilidade Ambiental 
Níveis de sensibilidade Índice 

Muito baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito Alta 5 

Fonte: Adaptado de (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013). 
 

Para a definição das zonas de sensibilidade ambiental, foi utilizado o Processo de Analise 

Hierárquica (AHP), onde a partir de uma base de mapas temáticos do meio físico, se aplicou uma 

matriz Multicritérios. Cada variável dessa matriz foi dividida por um plano de informação e 

posteriormente cada variável recebeu um grau de significância referente a cada plano.  

Segundo Morelli (2002) a técnica AHP é empregada quando há diferentes fatores que 

contribuem para a decisão, e tem-se que determinar a contribuição relativa de cada um destes 

fatores. Esta técnica foi proposta por Thomas Saaty, em 1978, uma técnica de escolha baseada na 

lógica da comparação pareada. Neste procedimento, os diferentes fatores que influenciam a 

tomada de decisão são comparados dois-a-dois, e um critério de importância relativa é atribuído 

ao relacionamento entre estes fatores, conforme uma escala pré-definida. 

Posteriormente, o mapeamento da sensibilidade ambiental, através do processo AHP, foi 

obtido fazendo a união dos temas em um único plano de informação. A partir desse novo plano 

composto por todas as classes, pôde-se gerar a vulnerabilidade total da seguinte forma: na tabela 

de atributos criamos mais um campo com o nome Sensibilidade Total. 

Em seguida utilizando-se da ferramenta para a realização da álgebra de mapas, foi feito o 

somatório de todos os campos de sensibilidade, para o tema desse novo campo e calculamos a 

média aritmética dividindo o valor obtido por 5 (cinco), número total de classes. O resultado 

correspondeu à sensibilidade ambiental da área de estudo. 

Nesse estudo foram aplicados os planos de informação referentes a declividade, cobertura 

vegetal, tipo de relevo, clima e litologia. Cada variável então recebeu uma nota, conforme a 

sensibilidade ao risco apresentado e segundo critérios estabelecidos pela bibliografia consultada. 
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Dentre esses critérios está a caracterização do relevo e litologia e os valores de 

ponderação elaborados por Gimenes e Augusto Filho (2013), em que são estabelecidos valores 

para cada tipo de feição do terreno e sua formação geológica. 

 
Tabela 2: Caracterização relevo, litologia e valores de ponderação. 

Relevo Litologia Sensibilidade 
do Relevo 

Sensibilidade 
da Litologia 

Média 

Colinas Pequenas Sedimentos Argilosos e 
Arenosos 

2 3 2,5 

Serras Altas e 
Escarpas 

Magmatitos, Gnaisses, 
Xistos,Filitos e Suítes 

Graníticas 

5 3 4 

Morros Alongados 
e 

Paralelos 

Magmatitos, Gnaisses, 
Xistos,Filitos e 

SuítesGraníticas 

4 3 3,5 

Serras Altas Migmatitos, Gnaisses, 
Xistos,Filitos e Suites 

Graniticas 

5 3 4 

Serras Medias Migmatitos, Gnaisses, 
Xistos, Filitos com 

Predomínio de 
SuítesGraníticas 

4 3 3,5 

Morros 
Arredondados e 

Limitados por Serra 

Migmatitos, Gnaisses, 
Xistos e Filitos 

4 3 3,5 

Colinas Amplas Sedimentos Arenosos 2 5 3,5 
Planícies Aluviais Sedimentos Argilosos e 

Arenosos 
1 3 2 

Colinas Tabulares Sedimentos Arenosos 2 5 3,5 
Morros Alongados 

e 
Limitados Por Serra 

SuítesGraníticas 4 3 3,5 

Fonte: (Gimenes; Augusto Filho, 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Figura 12: Carta geotécncia. 

 
Fonte: (MORELLI, 2002). 

 

Seguindo a metodologia para Sensibilidade Ambiental de Gimenes e Augusto Filho 

(2013), utilizou-se também a representação geotécnica do Município de São José dos Campos 

elaborada por Morelli (2002), onde foi possível aferir os valores e ponderações a serem utilizados 

para a área de estudo de acordo com sua formação geotécnica. A representação geotécnica 

descreve a formação da área de estudo composta como: morros com substratos migmatítos, 

morros com substrato de rochas graníticas e montanhas e escarpas. 

Ao relacionar os estudos de Morelli (2002) e Gimenes e Augusto Filho (2013) foi possível 

aferir o índice ponderado de sensibilidade ambiental para área de estudo relacionado ao relevo e a 

formação geológica, chegando a média do valor de sensibilidade ambiental 4 (quatro). 
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Outra variável importante que também compõe a metodologia para a aferição do grau de 

sensibilidade ambiental através do processo AHP, está relacionada ao clima (GIMENES; 

AUGUSTO FILHO, 2013). Quanto às informações climáticas, a de maior interesse é a 

pluviosidade, destacando-se a intensidade e duração das precipitações. A metodologia escolhida 

apresenta a seguinte classificação associando a pluviosidade à sensibilidade ambiental. 

 
Tabela 3: Clima e sensibilidade ambiental. 

Clima 
Precipitações Anuais Sensibilidade 

1.100 mm 1 
1.350 mm 2 
1.550 mm 3 
1.700 mm 4 
1.800 mm 5 

Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO (2013). 
 

Seguindo ainda os estudos de Morelli (2002), este descreve algumas classes de 

pluviosidade para o Município de São José dos Campos, identificando para a área de estudo, 

localizada em sua porção norte, os maiores índices de precipitação, devido sua feição montanhosa 

e escarpada é recorrente a formação de chuvas orográficas e um índice elevado de pluviosidade. 

Desta forma, tomando como base a representação da pluviosidade de Morelli (2002) 

relacionado à metodologia de Gimenes e Augusto Filho (2013), constata-se que a área de estudo 

afere quantidades de chuvas acima de 1800 mm/ano o que lhe confere o índice 5 (cinco) da escala 

de sensibilidade ambiental elaborada por Gimenes e Augusto Filho (2013). 
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Figura 13: Mapa de pluviosidade. 

 
Fonte: Morelli (2002). 

 

 
Tabela 4: Pluviosidade. 

Classes de Pluviosidade Valores de Pluviosidade 

1200 1200 a 1300 mm anuais 

1300 1300 a 1400 mm anuais 

1400 1400 a 1500 mm anuais 

1500 1500 a 1600 mm anuais 

1600 1600 a 1700 mm anuais 

1700 1700 a 1800 mm anuais 

1800 1800 a 1900 mm anuais 

 
Fonte: Morelli (2002). 
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A vegetação também corresponde papel determinante para a caracterização e o grau de 

sensibilidade ambiental, segundo Gimenes e Augusto Filho (2013), quanto a esse tema, é 

observada a proteção que a cobertura vegetal oferece ao solo, a qual é resultante de sua 

exuberância e massa foliar. Para tanto a metodologia descreve as seguintes classes e seus valores 

de ponderação. 

 
Tabela 5: Uso e ocupação do solo e sensibilidade ambiental. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013). 

 

O processo de classificação de imagens de satélite de media resolução (15m) – anos 1999 

e 2013, teve o objetivo do estudo temporal representar os diferentes tipos de vegetações 

encontradas na área de estudo e consequentemente sua evolução durante os intervalos estudados. 

Os grupos foram divididos em classes, identificados nas imagens de satélite pela resposta 

espectral encontrada do alvo estudado, pelo tipo de composição da morfologia da planta e o 

padrão de ocupação espacial apresentada. No processo foram utilizados softwares de 

processamento de dados espaciais que por meio de processo de leitura pixel a pixel da imagem, 

reconhecem padrões estatísticos homogêneos, agrupando estes pixels em regiões designadas 

como classes. 

Tomando como base a carta de cobertura vegetal do Estado de São Paulo (Fundação 

Florestal - FF) estudo de uso e ocupação do solo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013) elaborado 

para a APA, boa parte de sua área, acima de 60%, está coberta por vegetação em estado avançado 

e médio, e cerca de 18% é de pastagem ou campo antrópico, o que configura numa média 

ponderada pela metodologia empregada, um valor de sensibilidade ambiental 3 (três).   

Referente à declividade, boa parte da área da APA SFX encontra-se em terrenos 

declivosos, em torno de 37% da APA afere declividade que variam de 30° a 60°. Sob esses 

Uso e Ocupação do Solo 
Classificação Sensibilidade 

Vegetação Estágio Avançado 1 
Vegetação Estágio Médio 2 
Vegetação Estágio Inicial 3 
Agricultura Permanente 3 

Agricultura Anual 4 
Pastagem 5 

Aglomerado Urbano 5 
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termos, tomando como referência a tabela de sensibilidade ambiental da metodologia adotada 

para declividade, temos o valor 5 (cinco) de sensibilidade ambiental para área de estudo. 

 
Tabela 6: Declividade e sensibilidade ambiental. 

Geomorfologia 
Declividade Sensibilidade 

De 0 a 3 Graus 1 
De 3 a 9 Graus 1 

De 9 a 15 Graus 2 
De 15 a 21 Graus 3 
De 21 a 29 Graus 4 
De 29 a 60 Graus 5 
Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013). 

 

Para essas áreas com declividade acentuada adotou-se a classificação feita por Morelli 

(2002) ao descrever a realidade física e as feições do terreno para a APA SFX: 

 
Classe E: Representada por áreas fortemente inclinadas, cujo escoamento 
superficial é muito rápido na maior parte dos solos. Somente as máquinas 
agrícolas especiais ou mais leves podem ser usadas e, assim mesmo, com 
dificuldades. 
Classe F: Constituída por áreas íngremes, de regiões montanhosas, onde 
praticamente nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. O escoamento 
superficial é sempre muito rápido e, os solos, extremamente suscetíveis a erosão 
hídrica. 
Classe G: São áreas de relevo escarpado ou muito íngreme, onde normalmente 
nenhum solo se desenvolve ou só existem solos muito rasos (litossolos), 
geralmente em associação com exposições rochosas (Morelli, 2002, p.63). 

 
 

Tabela 7: Declividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Morelli (2002). 

 

Classe        %           Graus            
Intensidade 

A       < 2 <1,2             Suave  
B        2 - 5       1,2 - 2,8     Suave  
C        5 - 10     2,8 - 4,5    Moderada  
D      10 - 15     4,5 - 8,5     Moderada  
E      15 - 45     8,5 - 24,5   Forte  
F      45 - 70    24,5 - 35      Forte  
G   > 70        > 35            Muito Forte  
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Com o objetivo de caracterizar o fenômeno de ocupação para a APA SFX foi feito a 

consulta aos censos demográficos do IBGE de 2000 e 2010, visando identificar um padrão para 

essa ocupação num espaço temporal, para tanto, também se utilizou os mapas do IBGE em que 

descreve os setores censitários para a área de estudo, a sua distribuição demográfica, as 

atividades econômicas para a região e as características de ocupação dos domicílios 

caracterizados como de uso ocasionais. 

A manipulação desses dados foram importantes para pesquisa, porque através destes foi 

possível inferir sobre a principal atividade econômica da APA seus reflexos no território, bem 

como, a forma de uso e ocupação entre os censos e que tem se consolidado como o principal 

vetor de degradação do meio ambiente local. 

Essa inferência foi possível através da espacialização desses dados, levando-se em conta 

os setores censitários correspondentes, gerando gráficos e identificando padrões e 

comportamentos das curvas de crescimento populacional e de ocupação por domicilio ocasional 

para APA SFX. 

Também compõe esta metodologia a revisão bibliográfica e de estudos realizados no 

Conselho Gestor da APA SFX, para analisar a representatividade deste conselho, as forças e 

atores que atuam no sentido de planejar as ações e ocupação para a APA SFX inferindo em uma 

governança para o território. 

Neste sentido este estudo se vale das interpretações das ciências políticas voltadas as 

formulações de Políticas Públicas que visam a proteção ambiental de áreas com especial interesse 

para este fim, tentando promover a governança de seu território de forma descentralizada e 

democrática. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados e discussão. 

 

 

4.1 O Fenômeno da Segunda Residência em SFX 

 

O que se pode observar na APA de SFX é o que Lefebvre  chama de consumo do espaço 

“o próprio meio ambiente é consumido através da recreação, ou pela racionalização dos negócios 

devido a atratividade naturais. Assim o próprio design espacial pode ser convertido em 

mercadoria” (LEFEBVRE, 1970, p.129). Este conceito de beleza cênica, como serviço ambiental, 

se mostra como uma questão importante para APA SFX. 

Devido ao seu atrativo natural e sua beleza cênica, a APA SFX atrai um número cada vez 

maior de turistas, sobretudo, o que tem originado o fenômeno da chamada segunda residência, 

que vem apresentando impactos decisivos para a APA do Distrito, o que leva esta dissertação a 

uma análise das características desta ocupação, traçando os vetores da expansão de núcleos 

urbanos na zona rural deste território. 

A proximidade com grandes centros urbanos como o de São José dos Campos, outras 

cidades do Vale do Paraíba e até mesmo a cidade de São Paulo, faz da APA de SFX um destino 

importante para o turismo em geral, e a formação do fenômeno da segunda residência. 

Neste sentido, vale citar Tulik (1997), para quem as segundas residências estão 

geralmente associadas entre os pontos de origem da demanda por este tipo de alojamento e as 

áreas populosas e desenvolvidas, centros urbanos industriais que concentram alto índice de renda 

e um contingente populacional que desfruta de conquistas sociais garantindo disponibilidade 

financeira e maior extensão de tempo livre.  O cenário sócio econômico regional do Vale do 

Paraíba, com suas multinacionais, empresas importantes na cadeia produtiva de óleo e gás, 

aeroespacial e alta renda per capita (BRASIL, 2013), apresenta-se como importante pólo emissor 

de turista para a APA SFX e o fomento da segunda residência. 

Para Queiroz e Sena (2006, p.98), a segunda residência converte o ‘fim de semana’ em 

um fato sócio-cultural característico da sociedade contemporânea. A redução da jornada de 

trabalho, a degradação do meio urbano e o advento do automóvel particular contribuíram para a 
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eclosão do fim de semana como o principal período de aproveitamento do tempo livre, sobretudo, 

via segunda residência. 

Sob este enfoque Becker (2003) analisa as origens históricas do fenômeno da segunda 

residência remontando ao nacional desenvolvimentismo da década de 1950, o aumento da 

industrialização, sobretudo, da cadeia produtiva automobilística, incremento da malha rodoviária 

e a conformação de uma classe média demandante de serviços, como o de turismo. 

 
[...] no Brasil, o aparecimento do fenômeno da segunda residência dá-se na 
década de 1950 sob a égide do nacional-desenvolvimentismo que foi 
responsável pela implantação da indústria automobilística, pela ascensão do 
rodoviarismo como matriz principal dos transportes e pela emergência de novos 
estratos sociais médios e urbanos que, aos poucos, começariam a incorporar 
entre os seus valores sócio-culturais a ideologia do turismo e do lazer. ...O 
veraneio ou o descanso dos fins de semana se transformaram em valor social 
cuja satisfação levaria o turismo, de um modo muitas vezes predatório e 
desordenado, a regiões acessíveis a grandes centros urbanos do Centro - Sul, e 
com atributos valorizados (zonas costeiras e/ou serranas) (BECKER, 2003, 
p.26). 
 

Segundo Knafou (apud QUEIROZ; SENA, 2006) é através da ação do mercado, e não 

mais a partir das práticas turísticas em si, que os espaços atualmente são “turistificados”. De 

acordo com as tendências e modismos, novos destinos e produtos turísticos são criados e 

disponibilizados à venda para o consumidor, numa relação estritamente econômica. Os 

especuladores imobiliários têm um papel importante na localização dessas segundas residências, 

aproveitando o marketing turístico para valorizar os atributos naturais e culturais de um 

determinado espaço. 

Segundo Tulik (1997) o fenômeno da segunda residência gera repercussão sócio culturais 

através do desencontro dos objetivos de uns e de outros, relacionados a principio aos turistas que 

se deslocam nos fins de semana ou nas férias e às comunidades receptoras que ocupam o espaço 

físico territorial das áreas de destino, ambos permeados por interesses de terceiros. 

Para Cruz (2007) quando o fenômeno da segunda residência começa a se desenvolver, o 

turismo impõe a sua lógica e, muitas vezes, desconsidera o fato desses lugares possuírem uma 

história e uma cultura. Esse processo provoca alterações significativas nas estruturas das 

populações residentes na área como: o abandono das atividades primárias (pesca, agricultura e 

pecuária), substituídas por aquelas do setor de prestação de serviços. 
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Tais reflexos são patentes na APA SFX que teve sua atividade agropecuária deprimida e 

um aumento do setor de serviços, havendo um esvaziamento das atividades rurais e abandono das 

propriedades no campo, promovendo desmembramentos de propriedades rurais e um excessivo 

parcelamento do solo rural e urbano, impulsionado pela especulação imobiliária que tem como 

principal grupo de demanda a segunda residência. 

Outra constatação se refere à migração de trabalhadores rurais para outras áreas; sitiantes 

que até há pouco tempo viviam da produção de suas propriedades passam a atuar como 

empregados em bares e restaurantes que funcionam apenas nos finais de semana e dias de grande 

movimento. Outras atividades também se desenvolveram tais como: caseiros em chácaras de 

recreio, expressiva participação da mão obra local no setor da construção civil, e os que passam a 

ser arrendatários de suas propriedades rurais para fins de ocupação com características de 

segunda residência. 

Estes dados estão representados na tabela a seguir, tabulados através do censo de 2010 do 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes às atividades econômicas 

levantados para a unidade de análise correspondente à área de ponderação da APA SFX. A tabela 

a seguir apresenta os cinco grupos de atividades que ocorrem com maior frequência nesta área. 

Importante notar que a atividade agropecuária ocupa a penúltima posição na tabela. 

 
Tabela 8: Atividades econômicas na APA SFX. 

Principais grandes grupos de atividades na área de ponderação indicada na APA 
SFX 

%
  

Serviços 
7,5 

Serviços especializados para construção/Atividades correlatas 
6,1 

Administração pública 
3,3 

Agricultura, pecuária, e assuntos relacionados 
2,8 

Comércio (exceto de veículos automotores e motocicletas) 7
7,8 

Fonte: (BRASIL, 2010). 
 

 

O distrito de São Francisco Xavier abrange oito setores censitários do IBGE (0001, 0002, 

0003, 0004, 0005, 0006, 0007 e 0008), sendo dois situados em área urbana (0001 e 0002) e os 

demais em área rural. 
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Figura 14: Setores censitários e distribuição da população entre os censos 2000/2010. 

 
Fonte: O autor. 
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No território da APA Estadual de São Francisco Xavier estão localizados integralmente 

três setores censitários (003, 004 e 008). Outros dois setores – os setores urbanos 001 e 002– 

estão inseridos nesta APA como área urbana. Há ainda pequenas porções dos setores 005 e 007 

compondo seu território.  

Outra unidade de análise possível, a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, são 

as áreas de ponderação, que são agrupamentos de setores censitários. Para esta unidade de análise 

há uma quantidade maior de informações porque para ela são disponibilizados dados do 

questionário da amostra, um levantamento mais amplo que é feito pelo IBGE durante o censo 

apenas em uma parcela dos domicílios. Há uma área de ponderação composta pelos setores 001, 

002, 003, 004 e 008. 

Referente à caracterização feita pelo IBGE de domicílios ocasionais no censo de 1970, o 

instituto incluiu as segundas residências entre os domicílios fechados, considerando-a como o 

domicilio que servia de moradia (casas de praia ou campo normalmente usados para descanso de 

finais de semana ou férias), e cujos moradores não estavam presentes na data do censo. No censo 

de 1980 o IBGE separou as segundas residências dos domicílios fechados e criou uma 

classificação especifica -  domicilio de uso ocasional, mas ainda restrita a não presença dos 

moradores na data do censo (BRASIL, 2010).  

Em 1991 e 2000, o IBGE aprimorou a definição, designando como domicilio particular 

permanente que serve de moradia ocasional, mesmo que os moradores temporários estejam 

presentes durante o recenseamento, definição esta que também foi utilizada no censo de 2010 

(BRASIL, 2010). 

 

 

4.2 Censo 2010: Domicílios e População por Setor Censitário  

 

A tabela a seguir apresenta a população e o número de domicílios permanentes ocupados 

de cada setor censitário do Distrito de São Francisco Xavier, assim como a média de morador por 

domicílio. 
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Tabela 9: Domicílios e população por setor censitário. 
 

Setor censitário 
Domicílios 

particulares 
permanentes 

ocupados 

 
População 

 
Média de morador 

por domicílio 

001 256 779 3,04 
002 286 883 3,09 
003 64 194 3,03 
004 179 558 3,12 
005 93 275 2,96 
006 161 432 2,68 
007 71 202 2,85 
008 170 526 3,09 

Fonte: (BRASIL, 2010). 
 

Tabela 10: Evolução populacional no período inter censitário. 
 

Setor censitário 
 

População em 
2000 

 
População em 

2010 

Taxa de 
crescimento 
populacional 

2000-2010 
001 498 779 4,58 
002 539 883 5,06 
003 117 194 5,19 
004 441 558 2,38 
005 232 275 1,71 
006 448 432 -0,36 
007 118 202 5,52 
008 482 526 0,88 

Fonte: (BRASIL, 2010). 
 

Gráfico 1: Evolução populacional no período inter-censitário. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

4.2.1 Domicílios de Uso Ocasional  
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O censo demográfico de 2010 apontou a existência de 687 domicílios de uso ocasional no 

distrito de São Francisco Xavier, sendo 100 localizados em área urbana e 587em área rural. Os 

dados revelam ainda que, no período entre os dois últimos censos demográficos, os domicílios de 

uso ocasional apresentaram um incremento de 66% no distrito de São Francisco Xavier, 

crescimento superior ao do conjunto de domicílios permanentes, que foi de 51%. A tabela a 

seguir apresenta esta evolução por setor censitário. 

 
Tabela 11: Domicílios de uso ocasional. 

 
 

Setor censitário 

 
Domicílios de uso 

ocasional 
Censo de 2000 

 
Domicílios de uso 

ocasional 
Censo de 2010 

% de crescimento 
dos domicílios 

de uso ocasional 
entre os censos 

001 30 47 56,67 
002 21 53 152,38 
003 35 78 122,86 
004 82 92 12,20 
005 79 77 -2,53 
006 109 121 11,01 
007 38 63 65,79 
008 21 156 642,86 

Fonte: O autor. 
 

Tabela 12: Razão entre domicílios ocasionais e permanentes. 
 
 

Setor censitário 

 
 

Domicílios de uso 
ocasional 

% dos domicílios de uso 
ocasional 

em relação ao total de 
domicílios particulares 
permanentes do setor 

001 47 13,91 
002 53 14,52 
003 78 52,00 
004 92 31,62 
005 77 39,29 
006 121 41,72 
007 63 47,01 
008 156 46,99 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 2: Domicílios ocasionais 2010. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 15: Setores censitários e distribuição dos domicílios entre os censos 2000/2010. 

 
Fonte: O autor. 
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Os dados apresentados são produtos de uma tabulação, fruto de uma ponderação feita pelo 

IBGE, por se tratar de zona rural e sua geografia de difícil acesso, o censo demográfico se valeu 

de uma aproximação para se inferir no comportamento demográfico para a área de estudo. 

Desta feita podemos observar que houve um comportamento ascendente da curva de 

crescimento da população em meio rural para o distrito da APA SFX entre os censos 2000/2010. 

Fato que em geral não ocorreu para todos os Municípios da região que tem em sua série histórica 

censitária um comportamento de êxodo rural, tendo como reflexo um esvaziamento do campo. 

A representação espacial no mapa anterior, dos dados gráficos de crescimento 

populacional nos mostra que houve um incremento da população em todas as regiões censitárias 

excetuando o setor censitário 6, em que houve um ligeiro decréscimo, não há dados oficiais 

comprobatórios do descolamento desta população. 

Sob estes termos fica patente entre os dados coletados dos censos do IBGE que existe um 

fenômeno notório de uso e ocupação do solo e de apropriação do território da APA de SFX, no 

mínimo, particular desta área.  

No entanto é preciso salientar o incremento da economia local urbana e sua relação com a 

atividade turística na APA SFX, e como a renda da população de segunda residência tem 

fomentado o setor de serviços local. 

Na próxima tabela é possível identificar os estratos sociais presentes na APA SFX em 

ralação ao Município de São José dos Campos, neste sentido podemos inferir que a população 

que ganha de 3 a 10 salários mínimos corresponde aproximadamente a 34% da população local, 

levando-se em consideração que boa parte desta população tem sua ocupação econômica 

vinculada à área de serviços e da construção civil, pode-se inferir como o fenômeno da segunda 

residência tem dinamizado a economia local. 
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Tabela 13: Faixa de rendimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (BRASIL, 2010). 

 

Porém, como coloca Cruz (2007), também é necessário que se faça uma análise crítica da 

forma de uso e ocupação desses espaços, que podem apresentar aspectos negativos decorrentes 

especialmente da especulação e exploração descompromissada do setor imobiliário, bem como, a 

demanda da segunda residência pode descaracterizar o atributo ambiental e natural da região 

transformando a sua área urbana em um mero centro de comércio e serviços. 

Neste sentido faz-se necessário uma análise que extrapole a questão demográfica e que 

possa inserir na discussão desta dissertação a questão de uso e ocupação do solo juntamente com 

a questão fundiária. Para tanto, esta pesquisa também se debruçou sobre os dados elaborados pelo 

ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) em estudo realizado sob encomenda do poder 

público local – Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

 

 

4.3 Parcelamento do Solo na APA SFX – dados ITESP 

 
Através de um protocolo de intenções a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP firmaram um acordo tendo por 

objeto, a realização de estudos para conhecer as características físicas e dominiais do Distrito de 

São Francisco Xavier, visando à regularização fundiária. 

Depois de desenvolvidas as etapas previstas no referido protocolo, com os devidos 

estudos, análises e considerações, concluiu-se pela necessidade de Cadastro Técnico na 

modalidade expedita, com aplicação de Laudo de Identificação Fundiária (LIF), coleta de 

documentos (pessoais e dos imóveis) e lançamento dos limites físicos dos imóveis em base 

Faixa de rendimento % de domicílios na 
Área de ponderação 

% de domicílios no 
Município 

Até 0,5 SM 3,2 4,2 
Mais de 0,5 a 1 SM 12,6 4,0 
Mais de 1 a 2 SM 22,2 12,0 
Mais de 2 a 3 SM 21,4 13,7 
Mais de 3 a 5 SM 21,2 21,9 

Mais de 5 a 10 SM 13,1 25,3 
Mais de 10 a 20 SM 3,8 11,8 

Mais de 20 SM 1,5 6,8 
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cartográfica adequada. Tudo com vistas à elaboração de um diagnóstico fundiário visando 

possíveis formas de regularização fundiária que subsidiasse, concomitantemente, o planejamento 

e o desenvolvimento de ações do Poder Público na região. 

O estudo apresentou dados que dão conta da análise de regularidade de dimensão das 

propriedades, foram identificadas 234 áreas (chácaras de recreio) inferiores à fração mínima de 

parcelamento para a região (2 hectares), em uma área total de 206,63 hectares. Contabilizando-se 

a esta as áreas dos 18 núcleos com características urbanas chegam-se a 340,71 hectares. 

Quantidade de imóveis e a fração mínima permitida do solo. 

 
Gráfico 3: Porcentagem das propriedades com fração mínima de parcelamento permitida. 

 
Fonte: (SÃO PAULO, 2012). 

 

Também foram identificados outros valores referentes à quantidade de domicílios de 

segunda residência, no entanto, em termos relativos, o percentual de domicílios de segunda 

residência se equipara aos valores aferidos aos domicílios de uso ocasional formulados pelo 

censo do IBGE.  

Entretanto vale lembrar que os dados do IBGE é uma ponderação feita através de uma 

amostragem, que exigiu uma aproximação e desta forma um desvio padrão a ser considerado, 

outra questão a ser considerada para esta dissertação, é que o levantamento e toda coleta de dados 

feito pelo ITESP ocorreu mais de três anos após ao que foi realizado pelo IBGE.  

Dessa maneira temos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 4: Residentes e não residentes na APA SFX. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          
Fonte: (SÃO PAULO, 2012). 

 

O estudo do ITESP também identificou na zona rural do distrito da APA de SFX quase 

1.100 imóveis, contabilizando-se nestes mais 18 glebas que se constituem como núcleos urbanos 

em zona rural, que juntos somam cerca de 550 lotes com características urbanas.  

Segundo Queiroz e Sena (2006), esses padrões de urbanização são apontados como 

principais fatores de destruição dos recursos paisagísticos e ambientais existentes e têm muitas 

vezes eliminadas as características que geraram suas ocupações, com uma grande e definitiva 

perda de suas qualidades paisagísticas iniciais. 

Tal fato apresenta uma situação paradoxal na APA SFX, uma vez que com o aumento do 

parcelamento do solo para a ocupação de segunda residência, trouxe como dano principal, 

impactos em sua paisagem, na qualidade ambiental e ao valor agregado a sua territorialidade pela 

sua beleza cênica. 

Fenômeno que vem se agravando na APA SFX, a identificação de que inversamente 

proporcional ao aumento do valor da terra local, o parcelamento do solo tem se dado cada vez 

mais em porções menores para os novos proprietários de segunda residência. 

De outro lado, segundo o IBGE (BRASIL, 2010), mais de 54% da população ganha até 3 

salários mínimos, não contando com renda regular suficiente para consumir a moradia ofertada 

pela produção formal, que se encontra inflacionada pelo mercado imobiliário local, tem seu 

acesso à terra limitado, acabam sendo segregados espacialmente, ocupando áreas de encostas, 
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áreas exigentes, gerando assentamentos informais em áreas críticas do ponto de vista geotécnico 

e ambiental. 

O que configura em uma gestão urbana dual em que de um lado prepara espaços para a 

ocupação das elites em apoio ao capital em geral e ao imobiliário em particular, e de outro, gerir 

espaços da pobreza insurgente, por aqueles que não dispunham de poder aquisitivo para consumir 

as moradias ofertadas pelo mercado imobiliário formal, e são levados a suprir sua necessidade de 

abrigo por conta própria e de maneira informal. 

Neste sentido é necessário salientar o caráter informal do uso e ocupação do solo na APA 

SFX, para tanto, a lei municipal n° 428/2010 que se refere ao zoneamento do Município de São 

José dos Campos, descreve para o distrito de São Francisco Xavier duas áreas consolidadas como 

Zonas de Assentamento Informal – ZAI, notadamente o bairro dos Remédios e o bairro dos 

Ferreiras, bairros que se encontram em zona rural do Município no distrito da APA SFX. 

Segundo a lei 428/2010 do zoneamento do Município de São José dos Campos descreve 

essas áreas como: 

 
Zona de Assentamento Informal - ZAI: constitui-se de áreas onde existem 
assentamentos urbanos não caracterizados como de interesse social, localizados 
em áreas privadas, compreendendo os parcelamentos irregulares ou clandestinos, 
bem como outros processos informais de produção de lotes, predominantemente 
usados para fins de moradia e implantados sem a aprovação dos órgãos 
competentes;  
Art. 140. As características específicas da Zona de Assentamento Informal - ZAI 
serão regulamentadas na ocasião da regularização dos parcelamentos irregulares 
ou clandestinos, ficando sujeitas às diretrizes específicas dos órgãos 
competentes, respeitadas as disposições constantes da Subseção IV da Seção Ido 
Capítulo VIII desta lei complementar (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010, p.51). 

 

A seguir imagens sobre o bairro dos Ferreiras caracterizado pela lei de zoneamento 

428/2010 como Zona de Assentamento Informal – ZAI. Vale destacar que o assentamento 

encontra-se em terreno declivoso, em área de proteção ambiental, contrariando a recomendação 

do zoneamento da APA que descreve essa área como zona de Conservação de Recursos Hídricos 

- ZCRH. 
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Figura 16: Zona de assentamento informal – ZAI - Bairro dos Ferreiras (2013). 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 17: Zona de assentamento informal – ZAI - Bairro dos Ferreiras (2013). 

 
Fonte: O autor. 
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O quadro apresentado do uso e ocupação do solo na APA SFX apresenta uma demanda de 

políticas públicas que visem à criação de infraestrutura para uma zona que tem uma ocupação 

permanente, de caráter informal, com parcelamentos irregulares e clandestinos, em áreas 

ambientalmente críticas, de relevância para a preservação de recursos hídricos, e de outro lado, 

ações destinadas às áreas que são ocupadas durante poucas semanas do ano apresentando caráter 

sazonal e com demandas diferenciadas da população local residente. 

O que apresenta um problema patente para a administração pública do Município de São 

José dos Campos, uma vez que a maioria das segundas residências, mesmo muitas vezes, 

constituindo características urbanas, pela lei de zoneamento do Município está em área rural e, 

portanto, não pagam IPTU, o que não isenta a municipalidade de arcar com a infraestrutura para 

receber este contingente sazonal. 

 

 

4.4 Segunda Residência e Território 

 

Outra conotação a ser dada a segunda residência se refere àquela já tratada no capítulo 

sobre considerações teóricas deste trabalho, referente ao Território, que trata da dimensão de 

mutliterritorialidade.  Uma vez que esse processo tem como pano de fundo o lazer e o turismo, a 

segunda residência é um fenômeno socioespacial que tem interferências decisivas no território 

inferindo em uma relação de poder (ASSIS, 2003).  

Seguindo estas interpretações faz-se necessário elucidar as imbricações de poder 

(HAESBAERT, 2001) no território, que transita desde o espectro material, econômico e político 

até a sua acepção imaterial, simbólico e cultural. 

Neste sentido surge a visão híbrida de território (HAESBAERT, 2001) que abarca a noção 

de espaço usado (SANTOS, 1996), uma vez que para os proprietários de segunda residência da 

APA de SFX a dimensão simbólica, de um espaço que serve de refúgio dos problemas dos 

grandes centros urbanos, uma vivência do meio natural e da beleza cênica, com a família e o 

lazer, apresenta conotações imateriais ao território tão fortes quanto elemento econômico e 

político destas ocupações. 

Esta condição é posta frente ao conceito de multiterritorialidade (HAESBAERT, 2001), 

onde se apresenta territorializações múltiplas frente à sobreposição de funções, controles e 
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simbolizações apresentando lógicas diferenciadas e híbridas, sazonalidade de uso e ocupações 

urbanas em meio rural. 

Segundo Haesbaert (2001) hoje num mundo de hibridismos como o nosso os conceitos 

estão longe de carregarem a ambição formal de outrora, e às vezes precisamos trabalhar muito 

mais com as intersecções e ambivalências do que com fronteiras e limites claramente definidos.  

O que se tem apresentado como cenário de uso e ocupação na APA SFX vem ao encontro 

do conceito de territórios híbridos, multiterritorialidade, usos compartilhados e de tensões 

sobrepostas entre residentes locais permanentes e moradores de segunda residência. 

Levando-se em consideração que hoje não é só mais o indivíduo que sai de sua primeira 

residência, mas também a sua cultura que traslada ao seu local de destino, levando também 

consigo novas formas de moradia novos sentidos de lugar na contemporaneidade. 

Atualmente o aumento e a diversidade das segundas residências intensificam a 

multiterritorialidade como um processo que integra de forma concomitante desterritorilização e 

reterritorialização (ASSIS, 2003). 

Neste sentido,  as formas de uso e ocupação do solo da APA SFX  apresentam feições que 

até então o poder público local ainda não havia experenciado  e levado em conta na formulação 

de políticas públicas que pudessem abarcar a realidade híbrida e contrastante do território da 

APA SFX, levando-se em consideração os usos diferenciados para que se possa inferir em um 

ordenamento territorial mais condizente a realidade local, que possa ter visibilidade aos processos 

ocorridos na localidade pelo fenômeno da segunda residência. 

Dados que comprovam o caráter híbrido desta territorialidade se assentam no fato, já 

constatado pelo ITESP, através da identificação de 18 glebas que se constituem como núcleos 

urbanos em zona rural, que juntos somam cerca de 550 lotes com características urbanas. 

A interpretação feita nesta dissertação aos dados do ITESP se referencia no sentido que 

com o aumento das chácaras de recreio, as segundas residências geraram demandas por serviços 

locais em bairros específicos da APA SFX, como o bairro Santa Bárbara, estes serviços 

demandou um assentamento de um contingente local para dar suporte a esta demanda. 

Este contingente, por não dispor de recurso financeiro suficiente, deu início a um processo 

de parcelamento do solo abaixo do modulo rural local, que são de 2 hectares, apresentando lotes 

que configuraram a formação de pequenos núcleos urbanos em plena zona rural e constituição de 

arranjos de serviços e comércios encontrados somente em zona urbana. Na APA SFX existe uma 
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imbricação de territorialidades e usos, apresentando como tênue a fronteira entre o mundo rural e 

urbano. 

Tomando como base este cenário, (WANDERLEY, 2000 apud ASSIS, 2003) nesses 

espaços de convergência entre o rural e o urbano, as particularidades de cada um não são 

anuladas, ao contrário, são fontes da integração e da cooperação, tanto quanto da afirmação dos 

interesses específicos dos diversos atores sociais em confronto no espaço. O que resulta desta 

aproximação é a configuração de uma rede de relações recíprocas, em múltiplos planos que, sob 

muitos aspectos, reitera e viabiliza as particularidades dentro da APA SFX, tornando ainda mais 

marcante as múltiplas territorialidades engendradas neste espaço. 

A representação cartográfica a seguir mostra o parcelamento rural e urbano da APA SFX, 

o polígono verde mostra a porção estadual da APA, os polígonos que estão em vermelho são os 

parcelamentos abaixo do módulo rural. Vale notar que a densidade dos parcelamentos aumenta a 

medida em que se aproxima dos núcleos urbanos dentro da APA. 
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Figura18: Parcelamento do solo APA SFX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ITESP (SÃO PAULO, 2012). 
 
 
 

 
4.5 Legislação e Caracterização da APA SFX 

 

Tomando como base sua relevância ambiental, voltada à questão de preservação dos 

recursos hídricos, sobretudo, por esta área estar delimitada dentro do compartimento de bacias do 

rio Paraíba do Sul como estratégica, não só para abastecimento público, mas também para 

geração de energia, em 13/09/1982 é criada a APA Federal de São Francisco Xavier. 

A APA Federal é criada através de instrumento legal, o Decreto Federal nº 87.561, de 

1982, em que institui a APA Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, também 
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englobou a região de São Francisco Xavier, e suas peculiaridades, ex vi art. 6º, e proibiu pelo §1º 

deste: 

 
[...] a implantação de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais de água; a realização de obras de terraplanagem e a abertura de 
canais quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições 
ecológicas locais; o exercício de atividades capazes de provocar acelerada 
erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; e o exercício 
de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota regional 
(BRASIL, 2013). 

 

Seguindo a mesma preocupação com os mananciais de recursos hídricos a Lei Municipal 

nº 4.212 de 24/06/1992, com finalidade de assegurar o bem-estar das populações humanas do 

município e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais, criou a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Mantiqueira sobre o distrito de São Francisco Xavier, proibindo ou 

restringindo na região, pelo art. 3º, as mesmas hipóteses do Decreto Federal. 

A partir deste momento a região do distrito de São Francisco Xavier passa ser Área de 

Proteção Ambiental municipal de São José dos Campos, e conseqüentemente a figurar nos Planos 

Diretores do Município sendo referida com o objetivo precípuo da proteção ambiental. 

No entanto vale ressaltar (MARCONDES, 1999) que a visão do espaço que se depreende 

do texto legal nem sempre leva em consideração os processos sociais mais gerais que atuam na 

produção e apropriação do território. Neste sentido a lei que cria a APA SFX necessita de um 

olhar mais acurado frente a sua questão sócio-espacial, a fragilidade física de seu relevo e 

hidrografia, tem sua vulnerabilidade aumentada frente à produção social daquele espaço. 

O desenvolvimento desigual e combinado de suas atividades econômicas e de apropriação 

desses espaços, os assentamentos informais e precários da população de baixa renda, a 

especulação imobiliária levada a cabo pelos grandes operadores deste mercado e demais 

características sócio-espaciais não se encontram contempladas pela lei. Na região o meio natural 

não se encontra desvinculado da questão social, fato que teria que ser levado em consideração 

pelo texto legal. 

Sob estes termos, a APA de SFX possui uma sobreposição em seu ordenamento territorial 

que, para tanto, faz necessária a análise da sobreposição das APAs Municipal e Estadual 

localizadas no distrito, devendo-se observar o regramento territorial inscrito na lei Municipal 

n°306/06 que institui Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI do Município de São 
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José dos Campos, a lei municipal n°428/10, lei de  zoneamento, que estabelece as normas 

relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, bem como o zoneamento da APA Estadual de São Francisco Xavier, 

inscrito em seu Plano de Manejo publicado pelo governo do Estado de São Paulo segundo 

Resolução SMA n°064 de setembro de 2008. 

Neste sentido é necessário elucidar que, boa parte da zona rural do Município está contida 

nas APA I e II e segue, segundo o Plano Diretor (PDDI), diretrizes gerais para uma política de 

desenvolvimento econômico do setor rural, visando também práticas de manejo e produção 

agrícola sustentáveis nestes espaços.  

Destaca-se que essas políticas no Plano Diretor não aprofundam e nem elaboram a 

metodologia de tais práticas, para tanto, o PDDI, deixa um tanto quanto vago e superficial o 

modo que serão levadas a cabo as boas práticas de intervenção nessas áreas, neste sentido a lei 

cita apenas as seguintes diretrizes: 

 

I - Desenvolver e implementar a Política Municipal Sustentável para o setor 
rural visando melhorar as condições de vida no campo; 
II - Fortalecer a propriedade rural, mediante apoio ao pequeno e médio produtor, 
prioritariamente ao agricultor familiar, através de convênios e parcerias com 
órgãos técnicos; 
III - Estimular a agricultura sustentável, em suas variantes agroecológica, 
orgânica, biodinâmica e natural; 
IV - Estimular o cooperativismo e o associativismo de produtores rurais para 
melhoria do processo de gestão das atividades; 
V - Incentivar a implantação de arranjos produtivos relacionados ao agronegócio 
e estímulo ao desenvolvimento de agroindústria com produtos de maior valor 
agregado; 
VI - Incentivar o processamento da produção junto aos produtores da bacia 
leiteira, considerando a necessidade de certificação dos produtos fabricados 
pelos arranjos produtivos rurais; 
VII - Desenvolver e implementar programas de formação, capacitação e 
requalificação específicos nas regiões rurais, através de parcerias; 
VIII - Estruturar e disponibilizar um sistema de informação e banco de dados 
relativos ao setor rural; 
IX - Desenvolver e implantar um programa de manutenção e atualização de 
estradas rurais; e 
X - Criar um Centro de Comércio Agrícola (CCA), visando a comercialização 
direta dos produtos ao consumidor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006, p.13). 

 

Analisando as leis e as atuais características de uso e ocupação do solo da APA SFX, 

somado ao caráter vago das diretrizes inscritas no PDDI tem-se uma forma de regramento para 
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área muito pouco eficiente, onde nem mesmo o poder público local dispõe de mecanismos 

jurídicos de intervenção nessas áreas. 

Outro dado importante é que mesmo com o parco regramento por conta do Município, os 

mecanismos de comando e controle para essas áreas passam pelo problema da ineficácia da 

fiscalização, uma vez que se trata de uma área extensa, de relevo movimentado e de difícil 

acesso. 

Os Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado – PDDI são tidos como o principal 

instrumento de planejamento urbano, neste sentido para Villaça (1999) o Plano Diretor 

tradicionalmente: 

 

Seria um plano que a partir do diagnóstico científico da realidade física, social, 
econômica, política e administrativa, da cidade, do município e de sua região 
apresenta um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes 
de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade 
e para o município, propostas essas definidas para curto, médio e longo prazo e 
aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p.238). 

 

Sob esta interpretação, os Planos Diretores precisam extrapolar a realidade física local do 

município para que possam inferir sobre uma realidade urbana mais ampla e podendo também 

dialogar com questões regionais. Referente a esta premissa o Plano Diretor do Município de São 

José dos Campos discorre muito pouco sobre suas Áreas de Proteção Ambiental, deixando um 

regramento um tanto quanto evasivo e dialogando pouco com sua lei de zoneamento, sobretudo, 

no que se refere ao uso e ocupação e parcelamento do solo para APA SFX. 

Especificamente ao distrito de São Francisco Xavier o Plano Diretor se restringe a 

descrever a Zona de Expansão Urbana como a porção do território do Distrito de São Francisco 

Xavier apropriada às atividades urbanas de baixo impacto, em especial de turismo e lazer. 

Porém, pela lei municipal n°428/10, lei de zoneamento, descreve o polígono do distrito 

como Zona Especial de São Francisco Xavier – ZESFX, em seu artigo 141 regulamenta somente 

que: “I - o gabarito de altura máximo das edificações é de 8,70m (oito metros e setenta 

centímetros); II - a fachada das edificações e a exposição de publicidade nos imóveis serão 

regulamentadas por ato do Poder Executivo” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010, grifo nosso). A 

ZESFX encontra-se inscrita dentro de uma área maior qualificada como ZUC 6, como está 

representado na imagem a seguir: 
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Figura 19: Parcelamento do solo APA SFX. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

       
Fonte: ITESP (SÃO PAULO, 2013b). 

 

A Zona de Urbanização Controlada Seis - ZUC6: constitui-se de áreas consolidadas, com  

predomínio do residencial horizontal, ou glebas vazias periféricas, destinados aos usos 

residenciais unifamiliar e multifamiliar horizontal, de comércio, serviços e institucional com 

nível de interferência urbano-ambiental médio e uso industrial virtualmente sem risco ambiental. 

Também está contida na ZUC 6 de São Francisco Xavier  a única Zona Especial de 

Interesse Social - ZEIS, ocupada por reassentamento de uma comunidade desapropriada que se 

localizava as margens do rio do Peixe. 

Segundo descreve a Lei de Zoneamento n°428/2010 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010) 

as ZEIS constituem-se de áreas destinadas a projetos para população de baixa renda, 

enquadrando-se nesta categoria as áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, loteamentos 

clandestinos, onde haja interesse social em promover a regularização fundiária e urbanística, e 

glebas no perímetro urbano destinadas a atender o programa habitacional do Município para a 

população de baixa renda. As áreas classificadas como ZEIS, terão que ser delimitadas na revisão 

da legislação que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo do Município. 
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Contudo, a atual lei de zoneamento do Município de São José dos Campos não abarca a 

problemática de uso e ocupação destes espaços, como exemplo dessa constatação, o regramento 

da ZUC 6 se apresenta como superficial para a variedade de tipos de ocupações urbanas do 

distrito, bem como, não abrange outras áreas de mesmas características no interior da APA, e a 

existência de somente uma ZEIS também não abrange a necessidade de maior intervenção nos 

assentamentos informais expostos ao risco geoambiental na área da APA. 

 

 

4.5.1 APA Estadual SFX 

 
A Área de Proteção Ambiental Estadual de São Francisco Xavier foi criada pela Lei 

Estadual 11.262, de 08 de novembro de 2002, com a finalidade de proteger os atributos naturais 

do local, representados por rica flora, fauna e recursos hídricos abundantes seguindo as diretrizes 

estabelecidas de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, lei 

9985/2000. 

Em observação ao SNUC, para o processo de implantação da APA SFX, foi realizado 

estudo prévio do meio físico e processo de consulta pública, tendo realizadas inúmeras discussões 

com técnicos e representantes da comunidade, que resultaram na elaboração do Plano de Manejo 

e o respectivo Zoneamento da APA e na formação Conselho Gestor. 

Visando o estímulo a atividades e negócios sustentáveis, para possibilitar harmonia entre 

desenvolvimento local e proteção dos recursos naturais e culturais, foi constituído através do 

Decreto Estadual n°48.149, de outubro de 2003 o Conselho Gestor da APA Estadual SFX. 

O objetivo precípuo deste Conselho, formado por representantes de órgãos públicos do 

estado e município e por representantes da sociedade civil, composto por 12 representantes 

titulares e seus respectivos suplentes, é garantir a implantação do Plano de Manejo e viabilizar a 

atuação dos órgãos de fiscalização, de licenciamento e de desenvolvimento. No processo de 

implantação do Plano de Manejo realizando projetos e ações, em conformidade com os 

programas e com o zoneamento estabelecidos no plano. 

Seguindo o decreto Estadual em seu artigo 4° são atribuição do Conselho gestor da APA 

SFX: 
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I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 dias, contados a partir da 
data de sua instalação; 
II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da 
Área 
de Proteção Ambiental, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 
III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e 
espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 
IV - promover a articulação dos órgãos públicos, organizações não-
governamentais, 
população residente e iniciativa privada, para a concretização dos planos, 
programas e ações de proteção, recuperação e melhoria dos recursos ambientais 
existentes na APA; 
V - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto 
na 
área de sua atuação; 
VI - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros decorrentes de 
compensação 
ambiental na respectiva unidade; 
VII - avaliar os documentos e deliberar sobre as propostas encaminhadas por 
suas Câmaras Técnicas (SÃO PAULO, 2003). 

 

Dando andamento ao regramento da APA Estadual de SFX, em 11 de setembro de 2008, 

pela Resolução SMA – 064, é instituído seu Plano de Manejo, seguindo as determinações do 

SNUC, em seu artigo 15, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000: “APAs são unidades 

de conservação de uso sustentável destinadas a proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (BRASIL, 

2000). 

E em atendimento ao artigo 2º, inciso XVII, da Lei Federal nº 9.985, de julho de 2000, 

SNUC define o Plano de Manejo como o documento técnico mediante o qual, com fundamento 

nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. 

Segundo Almeida (2009) pelo Plano de Manejo se estabelecem o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir os usos da unidade, inclusive a implantação de estrutura física 

necessárias à gestão da unidade. Todo plano de manejo deve contemplar três abordagens assim 

discriminadas: 
1. Enquadramento da Unidade de Conservação nos cenários internacional, 
federal e estadual, destacando-se a relevância e as oportunidades nesses casos; 
2. Diagnóstico sócio ambiental do entorno, a caracterização ambiental e 
institucional da Unidade de Conservação; 
Proposições voltadas para a Unidade de Conservação e sua região com a 
finalidade de minimizar e reverter situações de conflito e otimizar situações 
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favoráveis á Unidade de Conservação traduzida em planejamento (ALMEIDA, 
2009, p.96). 
 

Contudo, o Plano de Manejo da APA SFX não faz relações diretas ás questões regionais, 

bem como, iniciativas de conservação Municipal e Federal. Neste caso o Plano de Manejo não se 

comunica diretamente com o Mosaico Mantiqueira, que é de iniciativa do governo federal e 

congrega todas as Unidades de Conservação de uso sustentável e integral localizadas no 

complexo da Mantiqueira, desde o estado do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais até 

chegar ao estado de São Paulo. 

Também não faz referência às ações em conjunto com o poder público local para traçar 

linhas de ações e projetos de conservação e restauração da biodiversidade da APA, visando à 

totalidade da unidade do distrito de SFX, uma vez que a APA Estadual SFX está contida nos 

limites do distrito e também do Município de São José dos Campos, não havendo 

incompatibilidades da gestão intermunicipal. 

A APA Estadual SFX abrange a área a montante do rio do Peixe e as cabeceiras que se 

localizam a margem esquerda deste rio, no entanto, o Plano de Manejo da APA Estadual não faz 

menção à sua área de entorno e nem leva em consideração os processos de uso e ocupação 

instalados na margem direita do rio do peixe, que no caso também é APA SFX, porém Municipal. 

O Plano de Manejo da APA SFX tem por objetivo segundo o artigo 3° da resolução SMA 

– 064, disciplinar e racionalizar a utilização dos seus recursos naturais, visando garantir a 

melhoria da qualidade de vida da população, a sustentabilidade econômica e a proteção dos 

ecossistemas, dentre eles: 

 

I - conservar e proteger a biodiversidade; 
II - proteger os recursos hídricos; 
III - assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; 
IV - preservar as espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 
extinção, notadamente o Muriqui (Brachyteles arachnoides); 
V - proteger o patrimônio paisagístico, histórico e cultural da Serra da 
Mantiqueira; 
VI - disciplinar o uso e a ocupação do solo e a exploração dos recursos naturais; 
e 
VII - compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção e a 
recuperação dos recursos naturais (SÃO PAULO, 2008b, p.3-4). 
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Para tanto através do artigo 6° da resolução que cria o Plano de Manejo se inscreve o 

zoneamento da APA SFX da seguinte forma: 

 
I - Zona de Proteção Máxima - ZPM; 
II - Zona de Vida Silvestre – ZVS; 
III - Zona de Conservação da Biodiversidade - ZCB; 
IV - Zona de Conservação dos Recursos Hídricos - ZCRH; 
V - Zona de Ocupação Diversificada - ZOD; e  
VI - Zona de Ocupação Dirigida – ZDI (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013, p.4). 
 

A seguir segue representação do zoneamento da APA Estadual de São Francisco Xavier. 
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Figura 20: Zoneamento da APA SFX. 

Fonte: Fundação Florestal (SÃO PAULO, 2013b). 
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Tabela 14: Zoneamento Ecológico-Econômico da APA SFX. 

Zoneamento Ecológico-Econômico da APA São Francisco Xavier 
 

Zonas Características Objetivos Metas 

Zona de Proteção 
Máxima - ZPM 

 Encostas acentuadas 
- Relevo movimentado 
- Predomínio de declividade = ou > 45 º 
- Presença de cabeceiras de rios 
- Áreas cobertas por vegetação nativa 
- Ocorrência de espécies de fauna rara, 
endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 
extinção, em especial o muriqui. 

 
- Manter a biodiversidade 
- Proteger as cabeceiras 
- Recuperar a vegetação nativa 
- Garantir o habitat de espécies da 
fauna 
- Promover a sustentabilidade 
econômica das propriedades 

I - Regularização de 100% da 
Reserva Legal 
II - Cadastrar as espécies de 
fauna e flora 
III - tratar 100% dos esgotos 
domésticos 
IV - adequar os efluentes 
gerados em 100% das 
propriedades rurais 
V - conservar e recuperar, no 
mínimo, 90 % da cobertura 
vegetal nativa 

Zona de 
Conservação da 

Biodiversidade ZCB 

 Predominância de áreas com cobertura 
vegetal 
 Relevo movimentado 
 Ocorrência de áreas cobertas por capoeiras 
ou plantios homogêneos 
 Residências unifamiliares dispersas, sítios e 
chácaras de lazer 
 Propriedades rurais produtivas 

Conservar e manter a vida silvestre 
Conservar e manter a biodiversidade 
Manter e recuperar a mata nativa 
Garantir o habitat de espécies  
endêmicas e em perigo de extinção 
Promover a sustentabilidade 
econômica das propriedades rurais. 

I - promover a regularização de 
100% da Reserva Legal 
II - Cadastrar as espécies de 
fauna e flora 
III - tratar 100% dos esgotos 
domésticos, industriais e de 
serviços 
IV - adequar os efluentes 
gerados em 100% das 
propriedades rurais 
V - conservar e recuperar, no 
mínimo, 90 % da cobertura 
vegetal nativa, exceto 
propriedades rurais que 
desenvolvem atividades 
produtivas de subsistência já 
instaladas 

Zona de 

Conservação dos 

Recursos Hídricos 

ZCRH 

Áreas cobertas por vegetação nativa 
Relevo movimentado 
Uso agropecuário, pastagens e campos 
antrópicos 
Residências unifamiliares dispersas e 
chácaras de lazer 
Núcleos, vilas rurais, comunidades 
tradicionais 

 Garantir a produção hídrica, a 
qualidade e quantidade dos recurso 
hídricos superficiais e subterrâneos 
utilizados para abastecimento. 
 Manter a permeabilidade do solo. 
 Recuperar a mata ciliar. 
Promover a sustentabilidade 
econômica das propriedades rurais. 
Fortalecer as manifestações e 
tradições culturais e as comunidades 
tradicionais. 

I - manter a permeabilidade 
natural do solo, no mínimo, em 
90% da área da propriedade 
II - recuperar 100% da 
vegetação do entorno dos 
cursos d’água e nascentes 
III - cadastrar 100% das 
captações de água; 
IV - tratar 100% dos efluentes 
domésticos, industriais e de 
serviços 
V - adequar os efluentes 
gerados em 100% das 
propriedades rurais 
VI - monitorar a quantidade e a 
qualidade dos corpos d’água 
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Zona de Ocupação 
Diversificada ZOD 

Predomínio de áreas cobertas por pastagens 
e campos antrópicos 
- Presença de núcleos rurais e chácaras de 
lazer 
- Agricultura dispersa 

Promover o desenvolvimento de 
atividades adequadas de modo a 
racionalizar a utilização dos 
recursos naturais 
- Promover a sustentabilidade 
econômica das propriedades rurais 
- Fomentar as atividades rurais 
sustentáveis 
- Fortalecer e promover o resgate 
das manifestações e tradições 
culturais 
- Disciplinar as atividades de 
comércio e serviços de apoio aos 
núcleos rurais 

I - recuperar 100% da 
vegetação do entorno dos 
cursos d’água e nascentes 
II - promover a regularização 
de 100% da Reserva Legal 
III - tratar 100% dos efluentes 
domésticos, industriais e de 
serviços 
IV - adequar os efluentes 
gerados em 100% das 
propriedades rurais 
V - manter a permeabilidade 
natural do solo, no mínimo, em 
80% da área da propriedade. 

Zona de Ocupação 
dirigida ZDI 

Áreas contíguas à malha urbana, como 
extensão da área urbana consolidada 
- Áreas em processo de urbanização 
Usos urbano e rural 

Planejar e controlar a expansão 
urbana 
- Dotar a área de infra-estrutura de 
saneamento ambiental 
- Garantir coleta tratamento e 
disposição de resíduos sólidos 
- Fomentar programas habitacionais 
para população local 
- Garantir a qualidade de vida 
urbana 
- Promover a sustentabilidade 
econômica 

I - implementar 100% de coleta 
e tratamento de efluentes 
domésticos, industriais e de 
serviços 
II - implementar 100% de 
coleta seletiva e deposição 
adequada dos resíduos sólidos 
III - manter a permeabilidade 
natural do solo, no mínimo, em 
25% da área da propriedade. 

Fonte: O autor. 

 

Referente aos objetivos e as metas propostas para cada uma das zonas de proteção 

ambiental muito pouco foi feito desde que se instituiu o Plano de Manejo da APA. Para a Zona de 

Proteção Máxima – ZPM, somente a meta “(V) conservar e recuperar, no mínimo, 90 % da 

cobertura vegetal nativa” (SÃO PAULO, 2008b) foi atingida, isso pode ser identificado através 

do estudo de uso e ocupação do solo da APA onde foi identificado que as áreas descritas como 

ZPM continuam praticamente intactas, isso porque trata-se de uma área com declividade muito 

acentuada não apresentando condições físicas e de relevo para sua ocupação ou uso agropecuário. 

Dentre as metas propostas para Zona de Conservação da Biodiversidade foi elaborado 

parcialmente o levantamento da fauna e flora da área, este levantamento consta através do estudo 

e caracterização física prévia para o embasamento da criação da APA e elaboração de seu Plano 

de Manejo.  

Para as demais zonas inscritas, dentro do Plano de Manejo da APA e suas respectivas 

metas, este estudo através da pesquisa ao Plano de Manejo da APA, em seu Planejamento 
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estratégico e consultas ao seu Conselho Gestor, não identificou ações por parte do poder público 

do Estado ou Município que garantisse o cumprimentas das mesmas. 

O não cumprimento das ações propostas pelo Plano de Manejo e o Zoneamento da APA 

não desqualifica o ordenamento proposto através destes instrumentos de gestão, na constatação 

da não adequação deste regramento a realidade local será necessário o seu aprimoramento. 

Segundo Almeida (2009) é importante considerar que o planejamento e os respectivos planos não 

devem ser considerados camisas de força, isentos de continuidade, possibilidade de evolução, 

flexibilidade e participação. 

A continuidade e evolução do planejamento envolvem a busca constante de novos 

conhecimentos sobre a área preservada e seu entorno, fornecendo subsídios à atualização das 

propostas iniciais. Dessa maneira evita-se o distanciamento entre as ações pretendidas e as 

realidades locais e regionais. 

Nesse sentido o horizonte de cinco anos para a revisão do Plano de Manejo da Unidade de 

Conservação, previsto na própria lei que o institui pelo artigo 48, terá que ser cumprido a termo. 

No caso da APA de SFX, este prazo expirou no ano de 2013, sendo imperativo que o Conselho 

Gestor, franqueando a participação pública assim o faça no ano de 2014. 

Algumas ações frente a uma maior integração da APA Estadual SFX ao seu entorno, uma 

maior participação e parceria das ações junto ao poder público local e interlocução com ações em 

âmbito federal, e mesmo internacional, através de alguns projetos do BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento já estão sendo levadas a cabo pelo atual Conselho Gestor, 

estas ações serão mais bem detalhadas no próximo capítulo sobre políticas públicas e 

ordenamento territorial.  

Seguindo esta linha de raciocínio, as diretrizes do PDDI do Município de São José dos 

Campos, em seu artigo 56, no que concerne a sua subseção de meio ambiente em seu parágrafo 

XXI, coloca como diretrizes gerais para uma política ambiental na área da APA – SFX, 

compatibilizar as diretrizes do Plano de Manejo da APA de São Francisco Xavier e da lei 

específica para os Mananciais da Bacia do Reservatório do Jaguari com a legislação que trata do 

uso, controle e ocupação do solo, a lei Municipal 428 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010), a lei 

de zoneamento. 

Referente às diretrizes apresentadas na subseção de meio ambiente do PDDI do 

Município, faça-se observar a sobreposição da área descrita como ZUC 6 de São Francisco 
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Xavier com a Área de Ocupação Dirigida (ZDI) inscrita no zoneamento do Plano de Manejo da 

APA Estadual de SFX. 

O que se observa é que a Área de Ocupação Dirigida (ZDI) da APA Estadual é maior do 

que a ZUC 6. Isso porque, existem núcleos de assentamentos urbanos nessas áreas, e o 

zoneamento da APA interpreta como uma zona de expansão urbana do distrito. O que configura 

uma incongruência entre o Plano de Manejo da APA SFX e a lei de zoneamento do município, 

que especificamente neste quesito não acompanhou as transformações do território e precisa ser 

revisada. 

Tomando como base o que orienta o PDDI no tocante a compatibilização das diretrizes do 

Plano de Manejo da APA Estadual de SFX, leis de mananciais e de controle de uso e ocupação 

do solo, torna-se premente uma revisão da lei Municipal, n°428/10, de zoneamento do distrito 

tendo como possibilidade a expansão da ZUC 6 e de ZEIS que atendam a necessidade de 

intervenção nos assentamentos precários no distrito. 

A justificativa desta afirmação se baseia no parágrafo único do PDDI do Município de 

São José dos Campos, que preconiza que os parcelamentos clandestinos ou assentamentos 

informais com características urbanas, localizados em zona rural do Município, poderão ser 

transformados em bolsões urbanos para fins de regularização fundiária e urbanística, através de 

legislação específica, desde que justificado o interesse público e social junto aos órgãos 

competentes. 

Desta feita, Apresenta-se premente, como recomendado pelo PDDI, uma compatibilização 

maior entre regramento de uso e ocupação do solo do município e o Zoneamento da APA 

Estadual SFX. 

 

 

4.6 Caracterização Física da APA SFX 

 

Para a caracterização física da APA SFX foram utilizadas técnicas de geoprocessamento 

realizadas por meio da sobreposição das imagens de satélite e dos dados vetoriais e a aplicação de 

processos de interpretação visual. 
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A classificação das imagens segue o manual de classificação da vegetação elaborado pelo 

IBGE (2013a). 

Vegetação em estado médio e avançado de regeneração. Este tipo de vegetação é 

caracterizado pela presença de dossel fechado, árvores volumosas e a distribuição na área de 

estudo. Para o estudo a classe Floresta foi subdividida em 3 classes conforme o seu estágio de 

desenvolvimento. Estágio inicial, médio e avançado representados pelas Figuras a seguir: 

 
Figura 21: Vegetação em estado avançado de regeneração. 

 
Fonte: O autor. 

 

Área em estágio inicial de regeneração 

 

Vegetação natural tipo composta também arbustos arbustivas, árvores de baixo 

rendimento lenhoso. Esta classe ainda pode conter vegetação tipo gramínea (natural), decorrente 

do processo sucessão ecológica. 

 
Figura: 22: Vegetação estágio inicial de regeneração. 

 
Fonte: O autor. 
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Ocupação agrícola 

 

As principais representantes deste grupo de vegetação para finalidade de exploração 

agrícola e florestal foram em dois grupos: Culturas anuais e culturas permanentes. 

 
Figura 23: Cultura permanente. 

 
Fonte: O autor. 

 

Pastagem 

 

Grupo composto principalmente por gramíneas (capim), pode variar de altura e de 

composição conforme a alteração antrópica. Seu estágio de desenvolvimento ou mesmo fatores 

ambientais como tipo de solo, temperatura e umidade. O principal representante deste grupo e a 

Brachiaria decumbens. 
Figura 24: Pastagem. 

 
Fonte: O autor. 
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Solo exposto 

 

Solo descoberto de vegetação, composto principalmente por áreas de uso agrícola em 

processo de rotação de culturas ou em estágio de preparação para plantio. 

 
Figura 25: Solo exposto. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

4.6.1 Uso do Solo na APA SFX 

 

Inicialmente foi elaborado um estudo de uso do solo da APA SFX, neste estudo se 

constatou uma alteração do uso do solo da APA entre os anos de 1999 e 2013. A principal 

mudança constatada foi a diminuição de solo exposto e um aumento das áreas de vegetação em 

estágio inicial e avançado de regeneração. Esta constatação corrobora os dados censitários do 

IBGE (BRASIL, 2010) de que houve uma desaceleração da atividade produtiva agropecuária 

local, possibilitando uma expansão da vegetação nativa no distrito. 

Através das pesquisas de dados censitários para a área de estudo, é possível verificar nos 

mapas e nas tabelas a seguir a comprovação de que houve um desaquecimento da atividade 

agropecuária local, refletindo diretamente no abandono das áreas de pastagem e na diminuição 

das áreas de solo exposto que trouxe como principal consequência um incremento das áreas de 

vegetação em estágio inicial. 
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Figura 26: Uso do solo 1999. 

 
Fonte: O autor. 

 
Tabela 15: Uso do solo 1999. 

Dados Quantitativos de Uso do Solo de 1999. 

Uso do Solo Km2 % 
Aglomerado Rural 0,2 0,17 
Agricultura Anual 0,02 0,02 

Agricultura Permanente 0 0 
Vegetação Natural em Estágio Avançado 36,69 30,39 

Vegetação Natural em Estágio Inicial 10,93 9,05 
Vegetação Natural em Estágio Médio 45,86 37,99 

Pastagem 19,53 16,18 
Solo Exposto 7,4 6,13 
Área Urbana 0,04 0,03 
Hidrografia 0,02 0,02 

Fonte: O autor. 
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Figura 27: Uso do solo 2013. 

Fonte: O autor. 
 

Gráfico 5: Uso do solo 2013. 

 
Fonte: O autor. 
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Tabela 16: Uso do Solo 2013. 

Uso do Solo Km2 % 
Aglomerado Rural 0,3 0,25 
Agricultura Anual 0,01 0,01 

Agricultura Permanente 0 0 
Vegetação Natural em Estágio Avançado 38,37 31,78 

Vegetação Natural em Estágio Inicial 19,86 16,45 
Vegetação Natural em Estágio Médio 39,3 32,55 

Pastagem 22,21 18,4 
Solo Exposto 0,57 0,47 
Área Urbana 0,02 0,02 
Hidrografia 0,09 0,07 

Fonte: O autor. 
 

Pelos mapas e tabelas gerados é possível identificar a mudança de uso da terra para a o 

período refletindo diretamente no incremento de áreas com vegetação em estágio inicial e 

avançado que em 1999 correspondia a 30,39% e 9,05% passando para 38,37 e 19,86 

respectivamente.  No entanto este incremento não se deve a nenhuma estratégia de conservação 

ou política do setor público, voltada para esses resultados, esses são reflexos do abandono da área 

rural do distrito de SFX e o desaquecimento da atividade pecuária local. 

A hipótese levantada por essa pesquisa é que os pastos e o solo exposto passado este 

período de abandono e de desaquecimento da atividade produtiva local se regeneraram, porém, de 

outra parte houve uma diminuição da vegetação em estágio médio que em 1999 era de 37% da 

área da APA SFX passando para 32,55%. Ao analisar os mapas as áreas de vegetação em estágio 

médio foram onde ocorreu a expansão da ocupação da APA, o parcelamento do solo para a área 

se deu não somente nas áreas de pastagens, mas também sobre a vegetação nativa em estágio 

médio. 

 

 

4.6.2 Declividade 
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A APA SFX está inserida nos contrafortes da serra da Mantiqueira apresentando uma 

declividade muito acentuada aferindo também uma gradiente de altitude que pode variar dos 

800m a 2.028m (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013). 

Seguindo a representação cartográfica e as tabelas associadas, boa parte da área da APA, 

acima de 59%, está em uma declividade extremamente acentuada. Boa parte dessas áreas foi 

caracterizada pelo Plano de Manejo da APA SFX como Zonas de Conservação de Recursos 

Hídricos ZCRH e Zona de Conservação Máxima, devido, sobretudo, a sua declividade e as áreas 

de recarga de aquífero, são áreas com a presença de cabeceiras de rios, relevo movimentado, 

abriga vegetação nativa em estágio avançado desempenhando importante papel para a hidrologia 

da APA. Porém, a preocupação com essas áreas mesmo estando expressa pelo ordenamento da 

APA, ainda sofre alterações antrópicas determinantes. 

Seguindo a classificação elaborada por Gimenes e Augusto Filho (2013) referente à 

declividade, expressa pela tabela a seguir, foi elaborado para a APA de SFX a delimitação das 

áreas correspondente ao gradiente de declividade inscrito na metodologia adotada: 

 
Tabela 17: Declividade. 

Geomorfologia 
Declividade Sensibilidade 

De 0 a 3 Graus 1 
De 3 a 9 Graus 1 

De 9 a 15 Graus 2 
De 15 a 21 Graus 3 
De 21 a 29 Graus 4 
De 29 a 60 Graus 5 
Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013). 

 
Tabela 18: Declividade / Área da APA SFX. 

Classes de Declividade Área em Km² % 

De 0 A 3 Graus 2,25 1,87 

De 3 A 9 Graus 14,13 11,73 

De 9 A 15 Graus 27,52 22,85 

De 15 A 21 Graus 30,42 25,26 

De 21 A 29 Graus 29,03 24,1 

De 29 A 60 Graus 16,62 13,8 
Fonte: O autor. 
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Gráfico 6: Declividade / Área. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 
Figura 28: Mapa declividade. 

 
Fonte: O autor. 
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4.6.3 Sensibilidade Ambiental na APA SFX 

 

Seguindo a metodologia de Gimenes e Augusto Filho (2013) após elaborar os mapas de 

uso e ocupação do solo da APA, cruzando as informações sobre cobertura do solo, relevo e 

declividade, foi possível inferir sobre a ponderação da sensibilidade ambiental associada para 

essas áreas. 

Observa-se que os índices de “sensibilidade baixa” e “muito baixa” são praticamente 

desprezíveis, em contra partida, o percentual para os índices de “sensibilidade alta” e “muito alta” 

são alarmantes. 

 
Tabela 19: Classes de sensibilidade ambiental. 

Sensibilidade Ambiental Área em Km² % 

Muito Baixa 0 0 

Baixa 0,27 0,23 

Média 48,1 40,08 

Alta 59,01 49,18 

Muito Alta 12,82 10,68 
Fonte: O autor. 

 
Gráfico 07: Classes de sensibilidade ambiental. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 29: Mapa sensibilidade ambiental. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os índices aferidos na representação cartográfica correspondem aos valores inscritos na 

metodologia adotada, uma vez que realidade física do relevo da APA SFX ser 

predominantemente de Serras Altas e Escarpas que pela metodologia de Gimenes e Augusto 

Filho (2013) aferem os índices mais elevados de sensibilidade ambiental precisamente os valores 

4 para formação geológica e 5 para feição do terreno. 

Altitudes elevadas e declividades acentuadas, parâmetros esses cruzados com as 

informações de cobertura do solo e seu uso e ocupação conferem à APA SFX muitas áreas com 

sensibilidade ambiental alta. 

As áreas classificadas como de Sensibilidade “Alta” e “Muito Alta” localizam-se em áreas 

críticas para o ordenamento territorial da APA SFX, por estar compreendida pelas as Zonas de 

Conservação dos Recursos Hídricos - ZCRH, Proteção Máxima - ZPM e de Conservação da 

Biodiversidade – ZCB, zonas essas inscritas no Zoneamento da APA elaborado pela Fundação 

Florestal em que se levaram em consideração as áreas mais escarpadas da Serra da Mantiqueira 
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caracterizada como ZPM, áreas de recarga de aquíferos caracterizada como ZCRH, e áreas em 

que ocorrem espécies endêmicas na região como o primata Muriqui e caracterizadas como ZCB. 

Intervenções e alterações antrópicas nessas áreas podem levar à ocorrência de fenômenos 

de perda de solos, deslizamentos, escorregamentos e movimentação de massas, colocando em 

risco a estabilidade geoambiental, sobretudo referente aos recursos hídricos, bem como riscos à 

comunidade local com prejuízos econômicos e sociais. 

Boa parte dessas áreas tem sua sensibilidade ambiental condicionada à sua declividade, 

que para a composição deste produto cartográfico se apresenta como parâmetro crítico, no 

entanto, parte das áreas consideradas de sensibilidade alta e muito alta também sofreram 

condicionamentos da cobertura vegetal e do uso e ocupação do território da APA. Ocupação que 

também se apresenta como fator crítico à sensibilidade ambiental e que poderá ser mais bem 

analisada no item 4.6.4 – Parcelamento o Solo. 

 

 

4.6.4 Parcelamento do Solo na APA SFX 

 

Utilizando a malha fundiária elaborada pelo ITESP em que descreve parcelamentos rurais 

com características urbanas do solo da APA SFX, este estudo tomou este levantamento fundiário 

como Plano de Informação e referenciou esta característica de parcelamento do solo com as 

classes e seus valores de ponderação elaborados por Gimenes e Augusto Filho (2013) que confere 

aos aglomerados urbanos o índice 5 de sensibilidade ambiental.  

Através do cruzamento dos valores de ponderação dos demais temas através do processo 

AHP o que se pode inferir com a representação espacial do parcelamento do solo da APA é que 

está diretamente relacionado com as áreas de maior sensibilidade ambiental impactando 

decisivamente no resultado final do somatório das classes de sensibilidade. 

Onde há o parcelamento do solo o grau de sensibilidade da área aumenta 

consideravelmente, uma vez que este parcelamento está em áreas declivosas que segundo a 

metodologia adotada aferem-se índices altos de sensibilidade ambiental, somados à diminuição 

da área de vegetação em estágio médio temos como produto final áreas críticas referentes à 

sensibilidade ambiental. 
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Se relacionarmos a sensibilidade ambiental do parcelamento do solo da APA SFX com os 

dados censitários do IBGE e do ITESP verificaremos que boa parte dos parcelamentos descritos 

para a área é de segunda residência, o que nos faz considerar que o aumento do parcelamento do 

solo para o atendimento à segunda residência se configura como um vetor de aumento da 

sensibilidade ambiental da APA, que pela realidade física do terreno traz impactos importantes 

para a conservação de solo e água e por consequência à disponibilidade  e qualidade hídrica para 

o distrito. 

Como se pode constatar no estudo da hidrografia da APA SFX, as áreas com o 

parcelamento do solo mais adensado são exatamente as áreas com maior declividade e maior 

sensibilidade ambiental. 

Este tipo de ocupação tem agravado muito a condição dessas áreas e fragilizado o meio 

ambiente local, isso porque, essas ocupações são em sua maioria de segunda residência, e o 

principal atrativo da segunda residência é a beleza cênica da APA, não por coincidência, as áreas 

que possibilitam usufruir da paisagem local são as áreas de maior altitude, e consequentemente de 

maior declividade, sempre a montante da drenagem em que abrigam as cabeceiras da hidrografia 

local, áreas de especial interesse para a conservação dos recursos hídricos, áreas descritas pelo 

zoneamento da APA, como áreas  de Proteção Máxima, áreas de topos de morros e áreas de 

recarga de aquíferos. 

 

 

4.6.5 Hidrografia 

 

Utilizando o modelo digital do terreno e o software Arc Gis, (ferramenta Hidrology) foi 

gerada de forma automatizada a hidrografia da APA SFX. O processo interpreta os valores do 

Modelo Digital do Terreno e determina os valores de acumulação de fluxo, assim como a 

concentração de canais e córregos. Os valores de células raster mais altos indicam as regiões, 

geograficamente, mais altas e as áreas de valores próximos de zero, as áreas de acumulação. A 

partir destes valores é possível calcular as distâncias dos corpos d’agua e seu respectivo fluxo. Os 

valores de concentração ainda permitem uma nomeação hierárquica numérica dos segmentos 

raster, dentro da rede linear. Este processo determina a ordem de contribuição de cada corpo 

d’água e da bacia hidrográfica de acordo com a sua acumulação (contribuição).  
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Esta dissertação determinou corpos hídricos (rios e córregos) de ate 11a ordem, porém 

para aplicação nos estudos considerou-se os corpos d’água a partir da 6a ordem. 

 
Figura 30: Aparência do Sistema Hidrology Arc Gis. 

 
Fonte: O autor. 

 

Geração de hidrografia com todos os corpos d’agua e suas respectivas classes de 

contribuição. 

 
Figura 31: Hidrologia separadas por valor de contribuição. 

 
Fonte: O autor. 
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Ao utilizar a ferramenta Hidrology do Acr Gis foi possível identificar que os corpos 

d’água classificados mais próximos da 6ª ordem são os mais vulneráveis as intervenções 

antrópicas, tais como movimentações de terras e desmatamentos. Isso por que são corpos d’água 

que recebem menos contribuição dentro da bacia, apresentam a menor vazão de água, e são 

tributários de corpos d’água maiores a jusante, de maior vazão e contribuição e, portanto, de uma 

ordem maior, desempenhando papel fundamental na hidrologia da bacia. 

O que se pode observar no próximo mapa, é que os corpos d’água de menor contribuição 

e portanto, mais sensíveis às intervenções antrópicas estão localizados nas áreas de maior 

sensibilidade ambiental e onde o parcelamento é mais adensado, configurando um assentamento 

humano nessas áreas, o que expõe o recurso hídrico à contaminação por efluente doméstico, 

comprometendo sua qualidade, bem como, expondo-o aos processos de erosão, perda de solo e 

assoreamento o que por sua vez compromete a sua disponibilidade. 

 

 

4.7 Políticas Públicas, Ordenamento e Gestão do Territorial na APA SFX 

 

A principal questão que se apresenta neste capitulo, se refere governança e às políticas 

públicas direcionadas ao ordenamento territorial da área da APA SFX, visando à preservação de 

seu capital natural, sobretudo, os relacionados aos recursos hídricos, para qual o seu território, 

segundo dados do ITESP (SÃO PAULO, 2012), tem cerca de 78% de sua área ocupada por não 

residentes. 

Como formular políticas para este tipo de ocupação, como atender necessidades de saúde 

pública, educação, moradia as residentes permanentes locais e ao mesmo tempo também atender 

a demanda sazonal, de uma população ainda maior que corresponde a 67% das residências deste 

território ITESP (SÃO PAULO, 2012), que é ocupado durante algumas semanas ou meses do 

ano. 

Que interesses terão que ser levados em consideração quando as residências secundárias 

localizadas nas áreas rurais na região não contam com abastecimento de água, coleta de esgoto ou 

recolhimento do lixo e, em grande parte, está com irregularidades junto à prefeitura (ausência de 

escritura, cadastramento e aprovações) e junto às concessionárias de energia? 
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Como articular políticas públicas para um ordenamento territorial de uma área 

especialmente crítica e exigente do ponto de vista de sua sensibilidade ambiental, com 

declividades acentuadas, hidrografia adensada, tributária de um compartimento hidrográfico de 

relevância estratégica não só para o município, como também em âmbito regional? 

A formulação dessas políticas para o ordenamento do território da APA SFX e seus 

reflexos nos recursos hídricos terá que se pautar em um intricado arcabouço legal que, por vezes, 

pode mais confundir a organização e proteção do território do que propriamente ir às vias de fato 

em seus mecanismos de comando e controle. 

 

 

4.7.1 Planejamento Estratégico da APA SFX  como Ferramenta de Governança do 

Território 

 

Durante os anos de 2012 e 2013 foram realizados estudos sobre governança da APA SFX 

e também sobre a representatividade de seu Conselho Gestor, visando à elaboração de um 

planejamento de seu território. Este estudo foi desenvolvido juntamente com o Conselho Gestor 

da APA através de reuniões, discussões, oficinas e trabalhos em grupo que contaram com 

lideranças da sociedade civil, Organizações não Governamentais, produtores rurais,  operadores 

do turismo, Prefeitura de São José dos Campos, Fundação Florestal e o IPPLAN – Instituto de 

Pesquisa Planejamento e Administração, como principais articuladores, e teve o autor desta 

dissertação como um dos responsáveis pela elaboração deste estudo para o Planejamento da 

APA. 

Seguindo a linha de raciocínio de Delgado (2010), o estudo realizado na APA SFX 

visando seu planejamento e ordenamento de seu território, analisa a necessidade de relacionar a 

territorialização das políticas públicas, entendida como a aproximação do poder público à 

realidade local, para melhorar a eficiência das suas ações. 

De outra forma, também considera como as políticas de apoio à gestão territorial 

descentralizada correspondem a uma delegação de poder da municipalidade em benefício de um 

consórcio de atores públicos, privados e civis. Esta colocação, por sua vez, recupera o tema da 

governança territorial e provoca o debate sobre a articulação de políticas públicas no território 
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para APA SFX, que se apresenta como estratégica na abordagem do uso e ocupação deste 

território e de suas conseqüências para fragilidade ambiental dessa área. 

Neste sentido, qualquer intervenção na realidade, visando uma governança territorial em 

que se considere todos atores envolvidos, só obterá sucesso se for capaz de responder aos anseios 

de seus beneficiários e pautar-se pela visão que os atores políticos e sociais envolvidos possuem 

sobre as condições do meio em que ela se dará (TEIXEIRA, 2002). 

Ao analisar o Planejamento Estratégico da APA SFX é possível constatar uma 

participação da comunidade local através de sua representação no Conselho Gestor, no entanto, 

vale observar o esforço de tornar esses atores locais agentes do processo de formulação de 

políticas públicas que visassem um ordenamento de seu território e que promovesse o 

desenvolvimento e a sua proteção ambiental. 

Porém, pelo fato da APA SFX ser uma Unidade de Conservação Estadual,  a sua gestão é 

feita pelo governo do Estado de São Paulo através da Fundação Florestal, as ações não são 

imediatas, e no mais das vezes, as políticas de Estado deixam de antever seus limites e acabam 

por alijar a representação de grupos minoritários e cooperações com outras instituições, até 

mesmo com a Prefeitura de São José dos Campos, o que configura numa apropriação desigual 

dos recursos de poder (ARRETCHE, 2007), fazendo com que o território também expresse essa 

desigualdade em seu planejamento e os mecanismos de proteção ambiental se mostrem 

ineficientes. 

Visando elabora um Planejamento de seu território que pudesse servir de base para a 

criação de políticas públicas que visassem a proteção ambiental da APA SFX foi franqueada a 

participação pública a todos os atores sociais e políticos locais, mesmo àqueles que não fazem 

parte oficialmente do Conselho Gestor da APA, para o mapeamento das necessidades e 

priorizações das ações a serem tomadas visando o desenvolvimento e a proteção ambiental para a 

área. 

Esta dissertação elencou algumas das priorizações descritas no Planejamento Estratégico 

da APA (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013), elaboradas através da participação da comunidade 

nos encontros como subsídio para orientar as principais linhas de atuação do poder público local 

para o ordenamento do território e elaboração de políticas públicas que possam garantir a sua 

proteção ambiental. 

Neste sentido seguem algumas diretrizes de priorização das ações: 
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Priorização 

 

1. NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 

1.1. Criação de Câmara Técnica de Cadeias Produtivas Sustentáveis;  

1.2. Estabelecimento de parcerias com instituições para intercâmbio de conhecimento 

relacionado às cadeias produtivas; 

1.3. Divulgação das políticas públicas de comercialização e financiamento relacionadas 

às cadeias produtivas em questão; 

1.4. Estímulo a práticas de agricultura sustentável; 

1.5. Estímulo ao desenvolvimento do turismo sustentável; 

1.6. Fomento ao artesanato e a culinária típicos e sustentáveis ligados à identidade 

local. 

 

2. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

2.1. Mapeamento dos atributos naturais;  

2.2. Implementação do PAN-Muriqui em São Francisco Xavier; 

2.3. Incentivo a criação de novas RPPNs; 

2.4. Uso racional dos recursos Hídricos – PSA; 

2.5. Separação e destinação de lixo apropriadas; 

2.6. Captação adequada da água; 

2.7. Coleta e Tratamento de Efluentes Domésticos, Industriais e de Serviços; 

2.8. Estímulo ao manejo sustentável das propriedades rurais. 

 

3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.1. Promoção da regularização das áreas;  

3.2. Fiscalização do parcelamento irregular do solo; 

3.3. Criação de Agenda para Diretrizes de Política Habitacional para o Distrito de SFX; 

3.4. Ampliar área da APA para além do Rio do Peixe. 

 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURA TRADICIONAL 
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4.1. Estruturação um Programa de Educação Ambiental para a APA em consonância 

com o Plano de Manejo;  

4.2. Potencialização do trabalho do CRA – Centro de Referência Ambiental. 
 
5. GOVERNANÇA 

5.1. Melhoria da capacidade de atuação da Subprefeitura na resolução de problemas 

locais; 

5.2. Criação de Diretoria de Desenvolvimento Rural na PMSJC; 

5.3. Governança do Conselho Gestor; 
 

Referente à diretriz sobre Conservação dos Recursos Naturais as suas prioridades mais 

altas estão descritas da seguinte forma: incentivo a criação de novas RPPNs (Reserva Particular 

do Patrimônio Natural) que segundo a lei do SNUC são unidades de conservação com maiores 

restrições de uso que a APA. E também uma diretriz que se refere ao uso racional dos recursos 

hídricos e incentivos às programas de Pagamentos por Serviços Ambientais PSA. Outra diretriz 

de ação com prioridades também altas está Uso e Ocupação do Solo visando a promoção da 

regularização das áreas e fiscalização do parcelamento irregular do solo. 

O mapeamento dos riscos e oportunidade da APA SFX é de fundamental importância para 

uma série de fatores, o primeiro deles está relacionado à participação pública da sociedade civil e 

seu envolvimento nas questões de proteção ambiental para área, o que não é tarefa trivial, uma 

vez que os conselhos de modo geral se encontram esvaziados politicamente, quando não, são 

arenas que servem para legitimar interesses de grupos em particular. Em segundo lugar está o 

fato que a participação pública dota as ações de Estado de um interesse ligado a sociedade 

transformando as políticas não somente de Estado, mas em Políticas Públicas, já que o Estado 

além de ser um ente do poder executivo também tem seus interesses que correspondem, no mais 

das vezes, à ideologia política dos grupos de poder que compõem a sua administração, como 

alerta Arretche (2007). 

Neste sentido o ordenamento territorial da APA SFX terá que estar embasado em um 

processo de elaboração de Políticas Públicas que tenham como abordagem principal a 

territorialização da governança (BONNAL, 2007), que busca utilizar a noção de território como 
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um lócus espacial e socioeconômico privilegiado para implementar processos de descentralização 

das atividades governamentais e da relação entre Estado e sociedade. 

Essa premissa assume posição estratégica para a APA SFX que nas ultimas décadas sofre 

com um comprometimento de seu patrimônio natural, aferido por esta dissertação através dos 

índices elevados de sensibilidade ambiental e de um uso e ocupação do solo particular para essa 

área condicionada pela a segunda residência. 

O quadro apresentado revela a importância do poder público e executivo tanto Municipal 

como Estadual e de suas ações de comando e controle através de seus regramentos, fiscalizações 

e leis. No entanto, este trabalho de pesquisa argumenta com base nas análises do Plano de 

Manejo da APA SFX, em seu Zoneamento, em seu Planejamento Estratégico e na lei municipal 

428/201, que se não houver a participação dos atores sociais e políticos locais para a governança 

do território da APA visando à estruturação de políticas públicas para esse fim, as estratégias e 

ações para a proteção ambiental deste território terão pouca eficácia. 

Isto porque, já existe um regramento para a área em questão através do Estado e do 

Município, regramentos esses que necessariamente necessitam de adequações e revisões, algumas 

já previstas pelo poder público local para o ano de 2014, como a revisão da lei 428/2010 de 

zoneamento do município de São José dos Campos, a revisão do Plano de Manejo da APA 

previsto para ocorrer também no ano de 2014 pela própria lei que o institui. Porém, se não houver 

uma maior participação pública nas formulações e revisões desses regramentos a possibilidade de 

que eles não tenham aderência aos anseios da população e não levem em conta os interesses 

políticos e sociais locais, é considerável. O que implica também mais uma vez em uma 

possibilidade maior do não cumprimento do regramento para o uso e ocupação do solo da APA.  

A base epistemológica utilizada por essa dissertação para o estudo do ordenamento e da 

governança do território como articulação para elaboração de políticas públicas na APA SFX está 

relacionada a um campo da Ciência Política que se convencionou chamar de neo-

institucionalismo. 

O referencial neo-institucionalista, que enfatiza os acordos, regras, organizações, criados 

pelos atores no nível local para diminuírem os custos de transação de acesso a mercados, 

territórios, recursos naturais, insumos ou matérias primas, ou para se protegerem contra o risco. 

Outra preocupação presente nos autores inscritos neste referencial é entender o processo de 
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mudança institucional, tentando perceber como os atores locais adaptam-se a contextos em 

transformação ou, ao contrário, conseguem proteger-se desse tipo de situação. 

Para Novaes o neo-institucionalismo, compreendido como um movimento de resgate e de 

renovação quanto à importância dada às instituições, contextualiza-se, numa “consequência 

cumulativa da transformação moderna das instituições sociais” (NOVAES, 2006). Para esses 

autores as instituições (sejam elas políticas, econômicas ou sociais) são hoje muito mais 

complexas e respondem por uma importância inédita no mundo contemporâneo, influenciando 

fortemente a vida social. No Brasil especificamente as organizações e instituições tomaram um 

novo contorno após a redemocratização e da constituição de 1988. 

Para ajudar na análise da representatividade dos atores da APA SFX, esta dissertação 

buscou nos modelos esquemáticos desenvolvidos por Dagnino (apud FRACALANZA, 2013) 

para melhor interpretar o mecanismo de funcionamento da APA SFX. Neste modelo o autor 

classifica em quatro tipos ideais tendo em vista o processo de implementação destas 

organizações, que são: (1) sistema de gerenciamento; (2) processo burocrático; (3) 

desenvolvimento organizacional e; (4) processo de barganha e conflito. 

 
Tabela 20: Modelos esquemáticos de representação. 

Tipos de 
Implementação/ 

Categorias de 
Análise 

Sistema de 
Gerenciamento 

Processo 
Burocrático 

Desenvolvimento 
Organizacional 

Processo de 
Conflito e 
Barganha 

Princípio 
Central 

Maximizar 
valores e; 

Racionalizar 
(metas). 

Estabelecer 
rotinas 

aos funcionários. 

Satisfação 
psicosocial 

como 
objetivo e; 

Autonomia, 
participação e 
compromisso 

Instituição 
como arena 
de conflito 
por poder e 

recursos 

Distribuição de 
Poder 

Controlar 
hierarquicamente 

(Top Down). 

Fragmentação 
entre subunidades 

especializadas. 

Dispersão 
(minimizar o 

controle 
hierárquico e 
maximizar 

controle 
individual). 

Poder 
instável, 

dependente 
da 

capacidade 
de 

alavancar 
recursos e 

não 
da hierarquia 

Formulação de Encontrar o Controlar a Qualidade = Negociação 
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Políticas 
Organizacionais 

ótimo 
teórico e mantê-

lo. 

discricionariedade 
para alterar 

incrementalmente 
as rotinas. 

Sinergia entre 
grupos de trabalho 

efetivos e; 
Consenso baseado 

em confiança e 
relacionamento 

interpessoal. 

permanente, 
não por 

metas, mas 
para 

preservar 
mecanismo 

de 
alocação de 

recursos. 

Implementação 

Adequar o 
comportamento 

aos valores e 
metas. 

Identificar pólos 
de poder para 
coibi-los e; 
Possibilitar 
mudanças. 

Acomodação 
entre 

formuladores 
(metas) e 

implementadores 
(autonomia). 

Êxito 
(preservação 

da 
negociação). 

Fonte: Dagnino (apud FRACALANZA, 2013. 
 

Neste caso a APA SFX tem seu funcionamento relacionado entre o modelo de 

Desenvolvimento Organizacional e Processo de Conflito e Barganha. 

Em síntese o trabalho feito com base no Conselho Gestor na APA SFX teve como 

propósito identificar a sua organização institucional e política sendo este Conselho, instituído 

formalmente por lei, contando com representações de diferentes seguimentos da sociedade local e 

também dos poderes públicos, municipal e estadual, configurando uma arena de discussões, 

articulações para políticas públicas e gestão do território. 

A governança do território da APA SFX durante os últimos 15 anos, antes da constituição 

de seu Conselho Gestor, esteve ligada a administração pública municipal que através de uma 

organização burocrática exercia seu poder de discricionariedade abrindo pouco espaço a 

população local para a participação pública na elaboração de políticas e gestão do território.  

Porém, nos últimos dois anos com a mudança de governo municipal abriu-se a 

possibilidade de uma maior participação pública nos conselhos, no entanto, como se está no 

início de uma nova administração ainda é cedo para afirmar se essa política de maior participação 

pública se consolidará em uma mudança para uma governança territorial mais descentralizada e 

democrática.   

As análises feitas dos dados gerados pela pesquisa conseguiram identificar as principais 

linhas de ação, os problemas a serem enfrentados e as oportunidades a serem exploradas visando 

uma maior governança do território da APA SFX, bem como, o seu desenvolvimento. 
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Fazendo referência à questão do desenvolvimento e proposições de políticas públicas para 

APA SFX, esta dissertação buscou identificar através do estudo sobre sua governança territorial 

um modelo de desenvolvimento do seu território que estivesse alicerçado na participação pública, 

que tivesse como premissa básica a proteção ambiental, e que pudesse  servir de base para 

articulação de políticas públicas locais, da maneira como orienta a lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, bem como, o arcabouço teórico deste estudo cujo enfoque é a 

territorialização da governança e das políticas públicas. 

Neste sentido faz-se necessário pontuar o conceito de desenvolvimento para a APA SFX 

que tem seu meio rural bolsões urbanos, apresentando um parcelamento irregular do solo e uma 

relação tênue entre as demandas de uma área urbana frente às questões rurais e à proteção 

ambiental. A indústria da construção civil local e o mercado imobiliário entendem que o processo 

de urbanização caracteriza-se como uma forma de desenvolvimento. 

No entanto, sob este aspecto é necessário citar Favareto (2006): 

 

[...] há uma associação nos quadros de referência de cientistas, da burocracia 
governamental, das elites, entre a idéia de que o desenvolvimento é um atributo 
do urbano e a decorrente associação do rural à pobreza. Esta dinâmica não é, 
contudo, autônoma. A crítica ás origens  agrárias como uma das raízes dos males 
das ex-colônias, a ideologia do progresso e a rápida industrialização... são 
fatores que se combinaram para criar uma ilusio, no sentido dado por Bourdieu: 
a idéia de uma urbanização crescente e irreversível como a doxa fundamental 
(FAVARETO, 2006, p.130). 

 

Seguindo este raciocínio,  juntamente com os resultados dos estudos elaborados sobre o 

Conselho Gestor e a governança territorial da APA SFX em que se elencaram os principais 

problemas, prioridades e oportunidades para o território, esta dissertação faz uma proposição para 

elaboração de  políticas públicas que tomem como base o território da APA  SFX e sua 

especificidade, levando em consideração a dualidade entre o urbano e o rural. 

A territorialização da governança é uma premissa deste estudo como forma de abarcar a 

problemática de uso e ocupação do solo para a área em questão, a interiorização dos conflitos, os 

processos de negociação e a careação entre o poder público, os grupos sociais, políticos e 

instituições será a via pela qual se poderá avançar na gestão do território, uma vez que as 

instituições e as arenas de negociação política no território, como os conselhos participativos, 

assumiram um protagonismo histórico desde a redemocratização do país em 1998. 
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Para um território que se apresenta com uma heterogeneidade premente como o da APA 

SFX, com usos sazonais e diversificados, população flutuante, que conta com18 núcleos urbanos 

em sua zona rural (SÃO PAULO, 2012), em que 78% de sua área é ocupada por não residentes, 

com demandas variadas desde grupos que exploram o valor da terra através de seu parcelamento 

até organizações de proteção ambiental, não será com ações meramente burocráticas ou através 

da discricionariedade do poder público local que se fará a gestão deste território. 

No entanto, este estudo considera que a abordagem da governança territorial e suas 

políticas públicas não se configuram como uma panacéia que abarcará a totalidade da 

problemática de uso e ocupação do território, o conflito é imanente à natureza do espaço 

(SANTOS et al., 1994). O que vale ressaltar é o caráter participativo e democrático da gestão do 

território, sobretudo, no que se refere à aprendizagem de fazê-lo, como bem coloca Jacob (2013) 

o conceito de governança implica o estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas 

que reflitam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos ou entes sujeitos a esse marco 

normativo. A construção desse sistema é um processo participativo e, acima de tudo, de 

aprendizagem. 

Ainda segundo Jacob (2013) esse processo de reflexão dos valores dos entes sujeitos ao 

marco normativo se configura na construção da autonomia desse grupo, que é de ser partícipe da 

construção de suas normas e regras, e não de anomia que se refere à ausência de qualquer 

regramento, ou mesmo o da heteronomia, em que o regramento é algo imposto vindo de fora sem 

a participação dos entes que estão sujeitos á ele, como é o que ocorreu na APA SFX na ultima 

década, tendo como reflexo o atual status quo de seu uso e ocupação. 

As políticas públicas de proteção ambiental da APA SFX necessariamente terão que 

passar pelo viés de aprendizagem de gestão deste território por parte de seus atores e pelo o 

processo de construção do consenso para criação dessas políticas e governança territorial.  

Neste sentido, o processo de construção de consenso para formulação de políticas 

públicas voltadas a governança do território da APA SFX e sua proteção ambiental será um 

processo permanente em seu Conselho Gestor, de natureza dinâmica, com exposição de seus 

contraditórios, mobilizações de grupos segundo seus interesses, negociações e pressões diversas, 

mas todas as ações terão que estar sob a égide da transparência, participação pública e 

democrática.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado identificou alterações consideráveis referentes ao uso e ocupação do 

solo para Área de Proteção Ambiental - APA do distrito de São Francisco Xavier, que se mostrou 

com alterações sensíveis no período delimitado por esta pesquisa trazendo reflexos em sua 

dimensão sócio espacial e ambiental. 

O recorte temporal que compreendeu os anos de 1999 e 2013 foi possível inferir sobre os 

aspectos que levaram à alteração em seu território, que teve seu histórico marcado inicialmente 

por atividades tradicionais ligadas ao setor primário da economia, à agropecuária extensiva com 

baixo valor técnico agregado e econômico por hectare, apresentando um uso extensivo da 

propriedade. Passando para outra forma de ocupação que descaracterizou a economia primária 

agropecuária local, deslocando-a para o setor terciário em que o serviço apresenta-se atualmente 

como principal atividade econômica. 

Inicialmente com a retração da atividade agropecuária houve também uma diminuição da 

exposição do solo, propiciando um incremento nas áreas em estágio inicial e avançado de 

regeneração, o que a princípio poder-se-ia inferir em um mérito de recuperação da vegetação 

nativa como mostra os produtos cartográficos elaborados por esta dissertação.  

No entanto, esta pesquisa identificou que uma das causas da atual forma de uso e 

ocupação do solo da APA SFX está relacionada ao fenômeno de segunda residência, uma 

característica particular de ocupação deste território. 

A beleza cênica da APA SFX agrega valor a sua territorialidade e sua proximidade aos 

centros urbanos de alto poder aquisitivo, regiões industrializadas, estabilização econômica no 

ultimo decênio, acabaram por configurar o ambiente regional como o grande pólo gerador da 

demanda de segunda residência que teve como um dos seus destinos as regiões serranas como a 

APA SFX. 

Esta pesquisa identificou o crescimento geométrico deste fenômeno de ocupação do 

território da APA, relacionando o parcelamento destinado para este fim ao aumento da 

sensibilidade ambiental. O que outrora com a diminuição da atividade agropecuária deixou de ser 

um problema para a proteção ambiental do distrito passou a encontrar no parcelamento do solo 

urbano e rural o principal vetor para o aumento de sua sensibilidade ambiental, que pode trazer 
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dentre suas conseqüências a perda de solo e comprometimento dos mananciais hídricos, em 

qualidade e disponibilidade. 

Este tipo de uso e ocupação do solo se apresenta como um grande paradoxo para a APA 

SFX, já que são apontados como um dos principais fatores de destruição dos recursos 

paisagísticos e ambientais existentes, comprometendo as características da beleza cênica local e 

qualidades paisagísticas iniciais que deram origem a ocupação de segunda residência. 

A constatação de que a segunda residência apresenta-se como o principal vetor de 

degradação ambiental para a APA SFX, se verifica na consolidação deste fenômeno através dos 

gráficos dos dados censitários do IBGE, da análise feita sobre a malha fundiária elaborada pelo 

ITESP, da espacialização realizada por este estudo dos  parcelamentos e sua sobreposição nas 

áreas de maior sensibilidade ambiental, e da ocupação de residentes locais de menor poder 

aquisitivo em áreas exigentes, através de assentamentos informais e parcelamentos clandestinos o 

que tem trazido problemas também à governança territorial da APA SFX. 

Os dados levantados por essa pesquisa levam a considerar que o regramento descrito para 

área de estudo precisa ser aprimorado, necessitando de adequações e revisões que contemplem o 

Plano de Manejo da APA e a revisão da lei de 428/2010 zoneamento do Município, que 

identificaram apenas duas áreas de parcelamento clandestino e informal, caracterizadas como 

ZAI – Zona de Assentamento Informal, enquanto estudos como do ITESP (SÃO PAULO, 2012) 

e do IBGE (BRASIL, 2010) dão conta de 18 núcleos com características urbanas em meio rural 

dentro dos limites da APA SFX. 

Este estudo, visando identificar possíveis soluções e colaborar com políticas públicas para 

a área em questão, analisou o ordenamento do território da APA SFX, que tem sua governança 

instituída em um Conselho Gestor, com Plano de Manejo elaborado e um zoneamento ecológico 

econômico concluído. 

A premissa a qual esta dissertação tomou como básica se refere à constatação da 

importância de estância e arenas como Conselhos Gestores, planejamentos definidos, e um 

ordenamento territorial se apoiando em estratégias para um uso e ocupação do solo mais 

racionalizado, com mecanismo de comando e controle mais eficientes. Porém, parte desta 

constatação também indica que a governança do território necessita avançar para além destes 

instrumentos. 
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Estudo realizado para o Planejamento Estratégico da APA SFX entre os anos 2012 e 2013 

(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013), foi possível aferir que com uma maior participação pública 

intervenção dos atores locais para uma governança compartilhada do território da APA, pode-se 

chegar a resultados importantes que vise à formulação de políticas públicas com foco na proteção 

ambiental para o distrito de São Francisco Xavier. 

Dentro do esforço da governança territorial da APA e articulações dos atores locais para o 

planejamento de seu território, foi possível identificar os principais problemas ambientais que 

ocorrem na APA SFX, sobretudo, os decorrentes do parcelamento do solo, e posteriormente 

traçar as possíveis soluções e oportunidades e linhas de ação, o que possibilitou a criação de 

bases para elaboração de políticas públicas de proteção ambiental, notadamente as que fazem 

referência aos recursos hídricos do distrito, identificado como prioridade em seus planejamentos. 

Esta dissertação termina por considerar que as estratégias de governança do território da 

APA SFX não se configuram como um fim em si mesmas, elas são ferramentas de gestão do 

território, que sinalizam para a possibilidade de uma maior participação pública abarcando atores 

sociais e políticos locais, levando em consideração que o conflito é intrínseco a natureza do 

espaço, e que os contraditórios têm que ser postos com transparência na arena de discussão da 

APA. 

A territorialização da governança e da formulação de políticas públicas é a via pela qual 

será possível obter maior envolvimento e aderência da população para gestão de seu território, 

tendo como principal reflexo o cumprimento maior de seus regramentos e um uso e ocupação do 

solo mais racionalizado. 

Este trabalho acadêmico visou convergir à argumentação teórica sobre uso e ocupação do 

território da APA SFX, as bases epistemológicas de sua governança e dimensão sócio espacial, 

identificando os principais problemas deste tipo de ocupação e suas implicações para a proteção 

ambiental do distrito, tendo também como foco a pretensão de poder colaborar com a formulação 

de políticas públicas para este fim. 
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	1  INTRODUÇÃO
	A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (BRASIL, 2013) tem sido marcada nas ultimas duas décadas por um incremento de sua atividade econômica e produtiva, que trouxe reflexos em sua organização espacial aliada a uma produção social d...
	A afirmação se justifica pelo fato da questão ambiental também estar imersa na conjuntura material e sócio espacial, como bem coloca Lefebvre (1973), a questão ambiental assume destaque nos estudos de planejamento do espaço, uma vez que a temática tam...
	As análises que estão sendo desenvolvidas nesta dissertação baseiam-se na pesquisa sobre uso e ocupação do solo da Área de Proteção Ambiental de São Francisco Xavier – APA SFX, município de São José dos Campos – SP e seus reflexos em seus mananciais d...
	Se, por um lado, tal sobreposição de regimes de ordenamento e proteção especial evidencia a relevância ambiental desse território, o mesmo apresenta ausência histórica de políticas públicas voltadas à sua dinamização econômica e de reinserção produtiv...
	Concomitantemente, devido a sua beleza cênica, a região atraiu um contingente de proprietários de segunda residência. Isso fez com que houvesse um processo inflacionário do mercado imobiliário, gerando um uso e ocupação do solo desordenado, tanto rura...
	Esta pesquisa pretende identificar como se dá a articulação de sua governança local, a produção material do espaço e social de sua área urbana, a natureza de sua ocupação com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas que possam abarcar mec...
	Neste sentido, a APA SFX, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (BRASIL, 2010), devido à expansão das segundas residências, em média 133%,  tem apresentado uma depressão econômica em sua atividade agropecuária, com a...
	A questão regional merece também o seu destaque na problematização do tema, uma vez que a região do Vale do Paraíba encontra-se entre as duas maiores metrópoles brasileiras, em que a demanda de recursos hídricos é uma preocupação premente. A Região Me...
	Da mesma forma, por localizar-se nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a preocupação com a garantia da manutenção dos processos hidrológicos é ainda mais premente.  Desta feita, este projeto identifica a necessidade de formulaçã...
	1.1 Objetivo Geral
	Analisar a forma de uso e ocupação do solo para área de estudo, visando prestar subsídios para ordenamento e governança territorial, colaborando para elaboração de políticas públicas e proteção ambiental.
	1.1.1 Objetivos Específicos
	a) Analisar o ordenamento territorial para a área através de estudo do zoneamento da APA SFX;
	b) Mapear o uso e ocupação do solo para área de estudo através de diagnóstico físico, sócio ambiental e do parcelamento do solo;
	c) Identificar ações de governança e ordenamento territorial que possam servir de subsídios para políticas públicas visando a proteção ambiental para a APA SFX.
	1.2 Problema
	As formas de uso e ocupação do solo para a área, ocorridos na última década, possibilitaram o desencadeamento de uma série de problemas de ordem socioambiental que tem se manifestado através do comprometimento dos recursos hídricos e processos erosivo...
	1.3 Justificativa
	O que se observa no país é a desarticulação entre os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, de planejamento do uso do solo e da legislação urbanística nas cidades brasileiras. O que deixa marcas de um forte grau de informalidade e mesmo ...
	Desta feita, a questão que se assenta na prerrogativa desta dissertação é o fato da área de estudo além de se enquadrar na complexidade do planejamento integrado nos municípios brasileiros, também se encontra nos domínios da Mata Atlântica, considerad...
	A área objeto desta pesquisa, localiza-se na região norte do Município de São José dos Campos, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, região caracterizada como manancial de recursos hídricos, apresentando sistema de drenagem adensado, elevada altit...
	Esta dissertação toma essa localidade como foco da pesquisa pelas condições socioambientais e físicas acima apresentadas, por ser uma área que segue as diretrizes da Lei federal 9.985 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), ...
	Outro fato que orienta esta justificativa é que nas últimas duas décadas (BRASIL, 2010) a área de estudo passou por um processo intensivo de parcelamento do solo em área rural e urbana para atender as demandas de segunda residência de turistas, e tamb...
	A seguir imagens do uso e ocupação do solo e do parcelamento inadequado na área objeto de estudo:
	Figuras 1 e 2: Parcelamento informal APA SFX.
	Fonte: O autor (2010).
	As figuras 1 e 2 são imagens de ocupação na APA SFX em zona caracterizada como rural pela lei de zoneamento do Município, mas que, no entanto, apresenta um parcelamento informal segundo levantamento do ITESP caracterizando como núcleo urbano dentro da...
	Figura 3: Uso e ocupação irregular do solo.
	Fonte: O autor (2010).
	Figura 4: Uso e ocupação irregular do solo.
	Fonte: O autor (2010).
	As figuras 3 e 4 são imagens de uso irregular do solo, trata-se de uma exploração irregular de Pinus, sem manejo adequado, que expôs o solo na bacia hidrografia do ribeirão das Couves, manancial de abastecimento público local. Na ocasião, tal interven...
	1.4 Hipótese
	A hipótese deste trabalho de pesquisa, é que o ordenamento territorial aliado a Governança Ambiental e às Políticas Públicas podem contribuir para amenizar o uso e ocupação irregular do solo, proporcionando proteção ambiental na APA SFX.
	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	Esta dissertação, inicialmente, referencia-se pelo arcabouço teórico do materialismo histórico e dialético sem, contudo, deixar se pautar pelo determinismo das relações de comando e controle do mercado, mas sim utilizando da racionalidade técnica do m...
	Para tanto, uma das bases deste arcabouço teórico se remete diretamente ao conceito de espaço, sobretudo, o conceito formulado por Milton Santos, que faz a acepção material e histórica do espaço construído desde sua obra seminal Espaço e Método. A for...
	Santos e Silveira (2001) descreve o espaço não somente como algo dinâmico, mas também estabelece uma relação de interdependência com a sociedade, o espaço não é formado somente por objetos geográficos estáticos, ele também guarda relações de funções e...
	O espaço, para Santos e Silveira (2001) de histórico, devendo ser analisado de acordo com o período histórico em questão, pois as formas e funções alteram seu valor seguindo a organização sócio-política e histórica.
	Desta feita, o conceito de produção do espaço, dentro da acepção materialista e histórica, compreende a organização do espaço também através dos estudos dos processos produtivos (produção, circulação, distribuição e consumo), dos meios de produção, da...
	Neste sentido, a tecnologia é a condição de organização material desde os primórdios do homem, e, hoje, apresenta-se como a condição mais representativa para o crescimento do capitalismo, contudo, uma técnica nunca é neutra, e tão pouco uma gratuidade...
	Mas para Santos (1996) o espaço será entendido dentro da interação das categorias de espaço (forma, função, estrutura e processo), cada transformação da sociedade é refletida nas formas, que por sua vez assumem novas funções.
	Forma é o aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado dos objetos, a um padrão... Função, sugere uma tarefa ou uma atividade esperada de uma forma. Estrutura implica a interpelação de todas as partes de um todo, o modo de org...
	Porém, segundo Gottdiener (1993), se quisermos nos aventurar nesse terreno novo, para estudar a interconexão entre a matriz espaço-tempo das atividades sociais e as relações sociais; é necessário ir além das categorias analíticas marxistas.
	Críticas da análise marxista urbana, como o neoricardianismo ou o neoweberianismo, tiveram amplo sucesso, porque isolaram comportamentos que os marxistas não conseguiram explicar de forma adequada. Esses fenômenos incluem o comportamento político dife...
	É seguindo as interpretações do materialismo histórico e dialético crítico que esta dissertação se orienta, através de um campo teórico capaz de fazer análises críticas a si próprio, podendo avançar na análise de seu objeto de estudo. Orientando-se de...
	Neste sentido, fazendo uma analogia à questão ambiental, e seguindo ainda o princípio material e histórico que embasa a análise de Santos e Silveira (2001)  sobre o espaço, a história do homem se dá pela sua inferência na natureza, através do trabalho...
	Frente à premissa posta, esta pesquisa analisa como o mecanismo de desenvolvimento do capitalismo alicerçado numa dinâmica de acumulação do capital, na divisão social do trabalho, legou profundas desigualdades sociais que também se reflete numa desigu...
	A questão principal dentro da pesquisa se encontra em como o planejamento do uso do solo deve procurar articular princípios fundamentais, como moradia, que definem as bases de um pacto territorial: os direitos e garantias urbanos, no que concerne ao e...
	2.1 Meio Ambiente
	Segundo afirma Crhistofoletti, o termo Meio Ambiente deve ser usado como:
	[...] representando o conjunto dos componentes da geosfera-biosfera, condizente com o sistema ambiental físico. Nessa perspectiva também prevalece a relevância antropogenética, porque tais organizações espaciais constituem sempre o meio ambiente para ...
	Para Corrêa (2005), a constituição do Meio Ambiente relaciona a segunda natureza (Natureza modificada pelo Homem) e o conjunto de fixos e fluxos produzidos pelo trabalho humano. Dessa forma, temos a constituição de meio ambientes diferenciais, produzi...
	Visando subsidiar a tomada de decisões institucionais, sobretudo, referente ao poder público local, este estudo parte da premissa de que o conceito de meio ambiente terá que estar referenciado pelo uso de indicadores. A utilização de indicadores ambie...
	Seguindo a premissa apresentada por Romeiro (2004) coloca que para a elaboração e aplicação de indicadores de qualidade ambiental é preciso compreender os elementos e processos que compõem o sistema ambiental, dessa maneira a complexidade do sistema p...
	A utilização do conceito de meio ambiente pressupõe uma relação direta entre o Homem e a Natureza onde, mesmo com todas as transformações impostas pelo trabalho humano, as características e processos naturais continuam ativos, também impondo transform...
	Segundo Santos e Silveira (2001), a premissa do trabalho humano é constituinte do arcabouço teórico do materialismo histórico e dialético, que pressupõe que a sociedade humana se organiza e tem sua história referenciada pelas necessidades materiais e ...
	O conceito de meio ambiente, utilizado por esta dissertação, também é norteado por essa premissa, uma vez que sua relação sócioespacial é patente e uma análise sob este ângulo torna-se imperativa.
	Analisar a questão ambiental sob este prisma induz a considerar que (FRAISOLI, 2006) a intensidade das ações impostas à natureza pelo trabalho humano está diretamente relacionada à valorização capitalista dos espaços, ou seja, todas as ações sociais s...
	1. Que o meio ambiente no modo de produção capitalista é condição de sobrevivência e reprodução humana, uma vez que é apontado como celeiro universal para suprir as necessidades vitais do homem;
	2.  O meio ambiente, bem como todas as suas propriedades e características naturais (água, minerais, solos, vegetação, etc.) devem ser compreendidos como objeto de trabalho, meio e condição para que se concretize o processo de produção capitalista;
	3. O meio ambiente é diretamente apropriado pelo sistema capitalista como recurso natural e recurso ambiental, sendo, portanto, mercadoria com valor de uso e valor de troca;
	4. O meio ambiente também se valoriza a partir de suas propriedades simbólicas, de alta significação e representação subjetiva para as sociedades, ou seja, determinadas características naturais apresentam valores simbólicos que inferem maior valorizaç...
	A compreensão sobre o conceito Meio Ambiente elaborada por este estudo se baliza  no conjunto dos elementos e fenômenos naturais constantemente alterados pelo trabalho humano e pela valorização capitalista dos espaços. Também faz parte do processo de ...
	Ainda segundo Fraisoli (2006) ao valorizar espaços de forma distinta, o modo de produção capitalista induz modificações ao meio que, consequentemente, tem como reflexo,  processos de vulnerabilidade e risco social e ambiental. Assim sendo, o meio ambi...
	2.2 Território e Governança
	Inicialmente, pode-se ter a acepção do termo território em sentido amplo, segundo (SACHS, 2000) constata-se que a “necessidade territorial” pode-se estender desde um nível mais físico ou biológico (como seres com necessidades básicas como água, ar, ab...
	Nos anos 1990 o interesse despertado pela escala local foi ampliado pelos processos de globalização da economia, liberalização comercial e reforma do Estado - neoliberalismo. Essas novas orientações fortaleceram a legitimidade do território ao torná-l...
	Para Bonnal (2007) muitos sociólogos definem o território pelas modalidades de uso do espaço. Santos et al. (1994) fala de "território usado para diferenciar o enfoque sociológico do enfoque geográfico padrão. Este autor atribui uma importância destac...
	Para Delgado (2010), na geografia política ou na sociologia política, o território é um lugar delimitado para o exercício do poder. Nesta abordagem, como nas anteriores, diferentes enfoques coexistem. Um primeiro está ligado ao poder público, tratando...
	Neste caso, vale citar Bonnal (2007) para quem:
	[...]a atenção é dirigida aos processos de negociação ou, ao contrário, de contestação do poder e às estratégias sociais de contorno adotadas para proteger-se. De um lado, as ações coletivas podem ser realizadas segundo uma preocupação de complementar...
	Enfim, a noção de território remete à organização espacial do Estado, ou seja, às divisões de subsidiariedade do exercício do poder público. Neste sentido, o território é uma unidade de governança pública, suscetível de ser definida por normas jurídic...
	No entanto, segundo Jacobi (2013) o conceito de governança implica o estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas que reflitam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos ou entes sujeitos a esse marco normativo. A construção desse ...
	Neste sentido, segundo Arretche (2007), o conceito de governança tem o Poder Público local não só como agente executivo das políticas públicas e da ação pública no território, mas também como um dos atores com interesse definido de ação, representando...
	O arcabouço teórico e análise do conceito sobre território se apresentam como premissa fundamental para este trabalho de pesquisa que visa analisar a formulação de políticas públicas visando à questão ambiental na APA de SFX, levando em consideração s...
	Essa análise se torna cada vez mais evidente frente à intrincada relação de territorialidade entre os atores deste território, e como este conceito se modificou através do tempo. Vale também ressaltar a análise feita por Haesbaert (2001) em que conviv...
	Essa multiplicidade ou diversidade territorial, de justaposição ou convivência, lado a lado, de tipos territoriais distintos, será identificada aqui como a existência de “múltiplos territórios” ou “múltiplas territorialidades”. Sintetizando, diferenci...
	1) territorializações mais fechadas, ligadas ao fenômeno aqui denominado de territorialismo, que não admitem pluralidade de poderes e identidades,
	2) territorializações “tradicionais”, ainda exclusivistas, que não admitem sobreposições de jurisdições e defendem uma maior homogeneidade interna, como a lógica clássica do poder e controle territorial do Estado
	3) territorializações mais flexíveis, que admitem a sobreposição (e/ou a multifuncionalidade) territorial, ora a intercalação de territórios – como é o caso dos territórios diversos e sucessivos nas áreas centrais das grandes cidades, organizadas em t...
	4) territorializações efetivamente múltiplas, resultantes da sobreposição de funções, controles e simbolizações, como nos territórios pessoais de alguns indivíduos globalizados que se permitem usufruir do cosmopolitismo multiterritorial das grandes me...
	Essa classificação elabora por Haesbaert (2001) apresenta um paralelo ao fenômeno de ocupação da APA de São Francisco Xavier em que há lógicas territoriais diferenciadas e de hibridação, onde se convive lado a lado núcleos urbanos em meio à zona rural...
	2.3 Políticas Públicas
	O debate acadêmico que se estabelece sobre o tema, com seu fundamento teórico, faz referência à noção de territorialização do desenvolvimento, que busca entender o papel das especificidades locais, como proteção ambiental, frente a demandas econômica ...
	A consequente valoração dos territórios chama a atenção para alguns aspectos teóricos relacionados a distintas perspectivas que renovam os fundamentos da promoção do desenvolvimento por meio de políticas públicas. Dentre estes, identifica-se a valoraç...
	Numa acepção conservadora, segundo Arretche (2007), política pública pode-se definir como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos e...
	No entanto, existem abordagens diferenciadas e mais progressistas referente a políticas públicas (SOUZA, 2007), ao carregar de valor as ações do Estado sem levar em consideração os conflitos e as contradições, hierarquizando as políticas de Estado sem...
	Para Teixeira (2002), “Políticas Públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, polí...
	Neste sentido o processo de formulação de políticas públicas pode se dar basicamente de duas maneiras segundo Souza:
	Quando o ponto de partida da política pública é dada pela política de modo geral, o consenso é mais construído por barganha do que por persuasão, ao passo que, quando o ponto de partida da política pública encontra-se no problema a ser enfrentado, dá ...
	Esta ultima forma de construção do consenso para criação de políticas públicas é o que tem ocorrido na APA de SFX, processo este que se instalou concomitantemente ao esforço da governança territorial da APA.
	Partir da necessidade da delimitação do problema pode ser uma das premissas para a construção de políticas públicas (MARQUES, 2001), que deverá ser posta a careação dos grupos e interesses diversos visando o consenso para a sua formulação. No entanto,...
	a. divulgação de indicadores que desnudam a dimensão dos problemas;
	b. séries históricas e outros dados sobre eventos, desastres que dão conta de um padrão de repetição do problema
	c. feeedback das informações que mostram falhas da política atual e seus resultados (SOUZA, 2007, p.78).
	Sob este aspecto existem iniciativas em vários países do mundo, sobretudo, os em desenvolvimento, de adotar políticas públicas com caráter participativo, principalmente nas áreas de ordenamento do território, meio ambiente e urbanismo, tem se apresent...
	Existem várias estratégias e experiências comprovadas de formulação e implementação de políticas públicas visando à participação direta de grupos sociais e/ou de interesses, a exemplo desta estratégia pode-se citar os diversos conselhos comunitários v...
	A formulação de políticas públicas segundo Teixeira (2002), com seu caráter participativo deverá sempre se pautar por algumas estratégias:
	1) Elaboração e formulação de um diagnóstico participativo e estratégico com os principais atores envolvidos, no qual se possa identificar os obstáculos ao desenvolvimento, fatores restritivos, oportunidades e potencialidades; negociação entre os dife...
	2) Identificação de experiências bem sucedidas nos vários campos, sua sistematização e análise de custos e resultados, tendo em vista possibilidades de ampliação de escalas e criação de novas alternativas;
	3) Debate público e mobilização da sociedade civil em torno das alternativas e entre os atores;
	4) Decisão e definição em torno de alternativas; competências das diversas esferas públicas envolvidas, dos recursos e estratégias de implementação, cronogramas, parâmetros de avaliação;
	5) Detalhamento de modelos e projetos, diretrizes e estratégias; identificação das fontes de recursos orçamento; mobilização dos meios disponíveis e a providenciar; mapeamento de possíveis parcerias, para a implementação;
	6) Na execução, publicização, mobilização e definição de papéis dos atores, suas responsabilidades e atribuições, acionamento dos instrumentos e meios de articulação;
	7) Na avaliação, acompanhamento do processo e resultados conforme indicadores; redefinição das ações e projetos (TEIXEIRA, 2002, p.6).
	No entanto, é preciso deixar claro a importância da constituição de espaços como conselhos comunitário e/ou conselhos de gestão, que é o caso da APA SFX, como arenas de interlocução dos atores políticos locais visando à formulação de políticas pública...
	Tal distorção se dá devido a apropriação desigual dos recursos de poder (ARRETCHE, 2007), os recursos de poder acompanham a posição social e institucional de cada ator influenciando politicamente em sua representação, acompanham também as característi...
	2.4 Bacia Hidrográfica
	A tomada de consciência, por parte da sociedade, no que diz respeito à utilização dos recursos hídricos, impulsionou o desenvolvimento de estudos e criação de leis para a regulamentação de seu uso. A utilização e a ocupação de bacias hidrográficas têm...
	Segundo Botelho e Silva (2004), cresceu enormemente o valor da bacia hidrográfica como uma unidade de análise e planejamento ambiental e estudos como erosão, manejo e conservação do solo e água são aqueles que mais têm utilizado a bacia hidrográfica c...
	Bacias hidrográficas são áreas de drenagem de um corpo d’água, delimitadas por divisores de águas, em que diversos fatores ambientais interagem e interferem no ciclo hidrológico. Uma bacia hidrográfica é a unidade que melhor reflete os efeitos das ati...
	Vilaça (1999) considera que o comportamento de uma bacia hidrográfica ao longo do tempo pode ser alterado por dois fatores, sendo eles, de ordem natural, responsáveis pela pré-disposição do meio à degradação ambiental e antrópicos, onde as atividades ...
	Hynes (1975 apud TUCCI, 2003) descreve a bacia hidrográfica como um sistema biofísico e sócio-econômico, interdependente e integrado, composto de atividades agrícolas, industriais, urbanas, diferentes tipos de vegetação, nascentes, córregos e riachos,...
	Figura 5: Representação de bacia hidrográfica.
	Fonte: A bacia hidrográfica como unidade de planejamento (SERIGNOLLI, 2003).
	2.5 Água e o Contexto Regional
	Os estudos voltados para o Planejamento Regional, sobretudo de regiões Metropolitanas, têm focado suas análises no ordenamento jurídico-institucional que possa dar expressão adequada ao ordenamento territorial e econômico que melhor caracterize essas ...
	Questões que se colocam em escala supra municipais necessitam de uma abordagem integrada: habitação e segregação socioespacial, transportes urbanos, saneamento e outros aspectos ambientais, bem como a gestão integrada de recursos hídricos visando a co...
	Figura 6: Localização UGRH2 no estado de SP.
	Fonte: (SÃO PAULO, 2013a).
	Figura 7: Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – porção paulista.
	Fonte: São Paulo (2013a).
	Figura 8: Representação cartográfica – compartimento de bacia do trecho paulista Paraíba do Sul.
	Fonte: São Paulo(2013a).
	Os mapas acima, Figuras 6 e 7, descrevem a localização da porção média do Vale do Paraíba Paulista, região que também corresponde à área da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Já o mapa da figura 8 descreve em sua representação a divisão de compa...
	Compartimento este em que se localiza boa parte de seu manancial nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, em que toda a APA do distrito de São Francisco Xavier se inscreve em sua macrodrenagem, tornando-a a principal área contribuinte do reservatório...
	Desta feita, é preciso analisar a questão do ordenamento territorial da APA de SFX visando uma política pública de recurso hídrico dentro de uma análise regional, para tanto, na região do Vale do Paraíba, existe uma iniciativa de integração da gestão ...
	São planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. O CEIVAP aprovou o Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul,...
	Segundo dados da SMA/CPLA (SÃO PAULO, 2013a), dos 34 municípios do trecho paulista da bacia 58,8% estão caracterizados como rurais, 35,3% como urbanos e 5,9% em transição, entretanto, com uma população de 2 milhões de habitantes, 93% desta está locali...
	Ainda na mesma linha de raciocínio, analisando dados do IPEA (2010), a agropecuária bovina ocupa a maior parte (45,5%) das terras dedicadas à atividade agrícola da bacia, estando presente na maioria das propriedades rurais mesmo que de forma inexpress...
	O cenário que se apresenta regionalmente é a intensificação da urbanização aumentando a demanda por serviços ecossistêmicos, notadamente recursos hídricos, e na outra ponta, a principal área destinada a prover tais serviços ambientais, a área rural, p...
	2.6 Segunda Residência
	Para Lefebvre (1973) o espaço deve ser considerado além de meio, mas também como força de produção, o autor parte de uma analogia em que coloca o arranjo espacial de uma cidade, no contexto do modelo de produção capitalista, como equipamentos e as máq...
	Ainda segundo o autor, o espaço além de se constituir como produto e força produtiva das relações de produção capitalista, para que possa se tornar uma mercadoria única, o mesmo se vale do Design Espacial, sobretudo, no que se refere ao objeto desta d...
	No caso do objeto desta pesquisa o atrativo natural, é o principal vetor de ocupação para a área de estudo, uma ocupação que se convencionou chamar de segunda residência. Para Assis (2003) as segundas residências são conhecidas como habitações temporá...
	As segundas residências segundo Tulik (1997) são alojamentos turísticos particulares, utilizados temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas que tem o seu domicilio permanente em outro lugar. Este conceito está ligado ao imóvel e não a condiçã...
	Na tentativa de elucidar o conceito de lazer e de turismo esta dissertação toma como referência a concepção de Rodrigues (2001) para quem:
	A palavra lazer é freqüentemente confundida com a expressão tempo livre e ócio – estas compreendidas como tempos que se opõem ao tempo de trabalho. É evidente que tempo não é sinônimo de atividade. Pode-se gastar tempo livre sem executar nenhuma ativi...
	A segunda residência configura-se neste caso como uma das formas utilizadas pelo turismo, relacionado sempre com a distancia e o tempo utilizados por essa atividade, o que leva a uma apropriação do espaço de destino, sob estes termos, é necessário par...
	Considerado como uma prática social e uma atividade econômica, o turismo em geral, sobretudo, os de segunda residência, tem o espaço como seu principal objeto de consumo, sendo que nenhuma outra atividade consome, elementarmente, o espaço. Apreender q...
	3 MATERIAIS E MÉTODOS
	A seguir estão apresentados os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa.
	3.1 Área de Estudo
	A área deste estudo é a Área de Proteção Ambiental – APA São Francisco Xavier. Dentro do ordenamento territorial do Município de São José dos Campos descrito pelo seu Plano Diretor instituído pela lei Municipal nº 306/2006, em que se descrevem as área...
	No município de São José dos Campos existe sobreposição de APAs Municipal, Estadual e Federal o que evidencia a relevância ambiental de boa parte de seu território, bem como, para riscos geotécnicos e mananciais de abastecimento existentes. A área do ...
	A altitude da sede do distrito é de 720m e a altitude máxima é de 2.028m no Pico do Selado, o que lhe confere uma amplitude altimétrica importante. As coordenadas geográficas da sede do distrito são: longitude 45º57’O e latitude 22º54’S (SÃO JOSÉ DOS ...
	Seu acesso se dá inicialmente, através do Bairro de Santana, de São José dos Campos, seguindo pela Avenida Princesa Izabel até o Bairro Alto da Ponte, deste segue pela SP-50 por aproximadamente 39 km, até a cidade de Monteiro Lobato, deste município s...
	Figura 9: Distrito de São Francisco Xavier.
	Fonte: O autor.
	Figura 10: Localização da área de estudo.
	Fonte: O autor.
	Em análise ao Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável em São Francisco Xavier (RUSCHMANN, 2002), observa-se que São Francisco Xavier teve sua origem na passagem e paragem de tropeiros vindos do Sul de Minas Gerais, especialmente no f...
	Segundo Ruschmann (2002), o vilarejo chamado de bairro de São José dos Campos, foi oficialmente elevado a distrito de paz pela Lei Estadual nº 59 de 16 de agosto de 1892, cujo art. 2º assim dispunha sobre suas divisas:
	Partindo da pedra do Sellado, na serra da Mantiqueira, seguindo por esta até o ponto em que della parte o espigão, que divide o município de S. José dos Campos com o município de Buquira, e por este abaixo, abrangendo todas as vertentes do Rio do Peix...
	O Distrito de São Francisco Xavier foi criado através da Lei Estadual nº 8092/64, possui uma subprefeitura, sediada no centro urbano principal, a qual responde administrativamente à Prefeitura de São José dos Campos. A Lei Estadual 8.092/1964, que dis...
	Começa no espigão que deixa, à direita, as águas do rio do Peixe, e, à esquerda, as do rio Turvo, no ponto em que ele é cortado pela estrada de rodagem que vem da ponte do Basílio; segue pelo espigão, passando pelo morro do Jacu, até a foz do ribeirão...
	Esta descrição do distrito abarca cerca de 30 mil hectares (29% da área total do município de São José dos Campos) banhados por mananciais de águas desempenhando importante papel na hidrografia do município.
	Apresenta rios e córregos que se localizam na área de contribuição do compartimento de bacia hidrográfica do reservatório do Jaguari (COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PARAÍBA DO SUL, 2011) tais como: rio das  Cobras, Fartura, Guirra, rio Manso, rio ...
	Das principais bacias hidrográficas que compõem a Bacia do Rio Paraíba do Sul, a bacia do compartimento do reservatório do Jaguari é a que possui o maior coeficiente específico de contribuição, ou seja, a maior produção de água por Km² de todo o Vale ...
	Desta área total da bacia do Rio Jaguari (1.767,32 Km²), São Francisco Xavier representa cerca de 20% (322 Km²), tendo como principal curso d’água o Rio do Peixe, que drena toda a microbacia e recebe como principais afluentes o rio da Fartura, ribeirã...
	A área do distrito de São Francisco Xavier, bem como a sua APA Estadual correspondente localizam-se na sobreposição das APAs I e II, localizadas na porção norte do Município.
	Seguindo o ordenamento do Pano Diretor as APAs I e II foram instituídas segundo sua caracterização física e função ambiental para o Município, dentre elas pode-se citar as seguintes:
	1 . A Área de Proteção Ambiental Um - APA I caracteriza-se pela presença de declividades acentuadas da ordem de 60% (Sessenta por cento) e com alto potencial de riscos geológicos, inúmeras cabeceiras de drenagem integrantes da Bacia Hidrográfica do Ri...
	2 . A Área de Proteção Ambiental Dois - APA II caracteriza-se pela porção do território que apresenta alto potencial de risco geológico e forte erodibilidade, tornando estes terrenos altamente inadequados a qualquer instalação urbana, incluindo as est...
	3.2 Materiais
	Para elaboração deste trabalho de pesquisa foram utilizados materiais cartográficos que possibilitaram o georeferenciamento das informações temáticas que compõem os resultados deste estudo. Para tanto, segue sua descriminação:
	a) Carta de Inventário Florestal do Estado de São Paulo, escala 1:50.000 Fundação Florestal;
	b) Mapas e croquis, Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC
	c) Carta do uso das terras do Município de São José dos Campos, escala 1:50.000 Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC;
	d) Base cartográfica do Zoneamento da APA de São Francisco Xavier, Fundação Florestal - FF;
	e) Hidrografia de São José dos Campos, escala 1:50.000 Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC;
	f) Base de dados georeferenciados de São José dos Campos, Cidade Viva, Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC;
	g) Atlas Ambiental do Município de São José dos Campos (MORELLI, 2002);
	h) Imagens do Satelite Landsat 8, orbita 219/76 de 01/09/2013 e imagens do Satélite Landsat 7, orbita 219/76, de 03/09/1999, fornecida pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC;
	i) Base Cartográfica parcelamento urbano e rural do distrito de São Francisco Xavier, situação dominial – ITESP.
	3.2.1 Material “Não Espacial”
	a) Dados Censitários, IBGE;
	b) Planejamento estratégico APA SFX;
	c) Material Fotográfico, autor;
	d) Dados Cadastrais, ITESP;
	e) Leis Municipais, Estaduais e Federais;
	f) Dados Cadastrais Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC.
	3.3 Procedimentos Metodológicos
	Este trabalho ao se orientar pelos objetivos propostos definiu a abordagem metodológica descrita no fluxograma a seguir:
	Figura 11: Fluxograma das atividades.
	Fonte: O autor.
	A pesquisa foi conduzida após a definição da área de estudo, a APA Estadual de São Francisco Xavier. Para a área objeto da pesquisa foi criado um banco de dados geográficos utilizando de base cartográfica já existente, bem como, geração de novos produ...
	Esta dissertação se orientou pela metodologia descritiva e experimental, e deu tratamento a dados quantitativos e qualitativos. O estudo se valeu primeiramente de uma análise física do espaço, mapeando áreas críticas para hidrologia da Área de Proteçã...
	Para tanto, utilizou como material de pesquisa, produtos cartográficos elaborados pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e pelo Município de São José dos Campos referente ao parcelamento do solo da APA SFX. Para o levantamento físico ...
	Para o levantamento físico foram elaborados produtos cartográficos como mapas de   declividade, sensibilidade ambiental, hidrografia e parcelamento do solo. Tais dados utilizaram a carta topográfica do Município, com curvas de nível com eqüidistância ...
	Somado ao produto cartográfico de declividade, foi elaborado o mapa de uso e ocupação do solo da APA, este produto foi feito com base no processamento de imagens de satélite dos anos 1999 e 2013. Com esse processamento foi possível identificar a dinâm...
	O mapa de sensibilidade ambiental consiste na determinação de áreas ou zonas do território, separadas em diferentes níveis hierárquicos, que representam os diferentes graus de sensibilidade ambiental. Os mapas permitem definir quais áreas são mais frá...
	Segundo a definição de Ratcliffe (apud GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013) e Smith e Theberge (apud GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013), a sensibilidade de uma área está relacionada às pressões ambientais incidentes sobre ela, que podem ocorrer de forma natural o...
	Seguindo a metodologia proposta por Gimenes e Augusto Filho (2013), esta pressupõe a divisão da sensibilidade ambiental em cinco níveis relacionados com os seus índices correspondentes:
	Tabela 1: Sensibilidade ambiental.
	Fonte: Adaptado de (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013).
	Para a definição das zonas de sensibilidade ambiental, foi utilizado o Processo de Analise Hierárquica (AHP), onde a partir de uma base de mapas temáticos do meio físico, se aplicou uma matriz Multicritérios. Cada variável dessa matriz foi dividida po...
	Segundo Morelli (2002) a técnica AHP é empregada quando há diferentes fatores que contribuem para a decisão, e tem-se que determinar a contribuição relativa de cada um destes fatores. Esta técnica foi proposta por Thomas Saaty, em 1978, uma técnica de...
	Posteriormente, o mapeamento da sensibilidade ambiental, através do processo AHP, foi obtido fazendo a união dos temas em um único plano de informação. A partir desse novo plano composto por todas as classes, pôde-se gerar a vulnerabilidade total da s...
	Em seguida utilizando-se da ferramenta para a realização da álgebra de mapas, foi feito o somatório de todos os campos de sensibilidade, para o tema desse novo campo e calculamos a média aritmética dividindo o valor obtido por 5 (cinco), número total ...
	Nesse estudo foram aplicados os planos de informação referentes a declividade, cobertura vegetal, tipo de relevo, clima e litologia. Cada variável então recebeu uma nota, conforme a sensibilidade ao risco apresentado e segundo critérios estabelecidos ...
	Dentre esses critérios está a caracterização do relevo e litologia e os valores de ponderação elaborados por Gimenes e Augusto Filho (2013), em que são estabelecidos valores para cada tipo de feição do terreno e sua formação geológica.
	Tabela 2: Caracterização relevo, litologia e valores de ponderação.
	Fonte: (Gimenes; Augusto Filho, 2013).
	Figura 12: Carta geotécncia.
	Fonte: (MORELLI, 2002).
	Seguindo a metodologia para Sensibilidade Ambiental de Gimenes e Augusto Filho (2013), utilizou-se também a representação geotécnica do Município de São José dos Campos elaborada por Morelli (2002), onde foi possível aferir os valores e ponderações a ...
	Ao relacionar os estudos de Morelli (2002) e Gimenes e Augusto Filho (2013) foi possível aferir o índice ponderado de sensibilidade ambiental para área de estudo relacionado ao relevo e a formação geológica, chegando a média do valor de sensibilidade ...
	Outra variável importante que também compõe a metodologia para a aferição do grau de sensibilidade ambiental através do processo AHP, está relacionada ao clima (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013). Quanto às informações climáticas, a de maior interesse é a ...
	Tabela 3: Clima e sensibilidade ambiental.
	Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO (2013).
	Seguindo ainda os estudos de Morelli (2002), este descreve algumas classes de pluviosidade para o Município de São José dos Campos, identificando para a área de estudo, localizada em sua porção norte, os maiores índices de precipitação, devido sua fei...
	Desta forma, tomando como base a representação da pluviosidade de Morelli (2002) relacionado à metodologia de Gimenes e Augusto Filho (2013), constata-se que a área de estudo afere quantidades de chuvas acima de 1800 mm/ano o que lhe confere o índice ...
	Figura 13: Mapa de pluviosidade.
	Fonte: Morelli (2002).
	Tabela 4: Pluviosidade.
	Fonte: Morelli (2002).
	A vegetação também corresponde papel determinante para a caracterização e o grau de sensibilidade ambiental, segundo Gimenes e Augusto Filho (2013), quanto a esse tema, é observada a proteção que a cobertura vegetal oferece ao solo, a qual é resultant...
	Tabela 5: Uso e ocupação do solo e sensibilidade ambiental.
	Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013).
	O processo de classificação de imagens de satélite de media resolução (15m) – anos 1999 e 2013, teve o objetivo do estudo temporal representar os diferentes tipos de vegetações encontradas na área de estudo e consequentemente sua evolução durante os i...
	Tomando como base a carta de cobertura vegetal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal - FF) estudo de uso e ocupação do solo (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013) elaborado para a APA, boa parte de sua área, acima de 60%, está coberta por vegetação em estad...
	Referente à declividade, boa parte da área da APA SFX encontra-se em terrenos declivosos, em torno de 37% da APA afere declividade que variam de 30  a 60 . Sob esses termos, tomando como referência a tabela de sensibilidade ambiental da metodologia ad...
	Tabela 6: Declividade e sensibilidade ambiental.
	Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013).
	Para essas áreas com declividade acentuada adotou-se a classificação feita por Morelli (2002) ao descrever a realidade física e as feições do terreno para a APA SFX:
	Classe E: Representada por áreas fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial é muito rápido na maior parte dos solos. Somente as máquinas agrícolas especiais ou mais leves podem ser usadas e, assim mesmo, com dificuldades.
	Classe F: Constituída por áreas íngremes, de regiões montanhosas, onde praticamente nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. O escoamento superficial é sempre muito rápido e, os solos, extremamente suscetíveis a erosão hídrica.
	Classe G: São áreas de relevo escarpado ou muito íngreme, onde normalmente nenhum solo se desenvolve ou só existem solos muito rasos (litossolos), geralmente em associação com exposições rochosas (Morelli, 2002, p.63).
	Tabela 7: Declividade.
	Fonte: Morelli (2002).
	Com o objetivo de caracterizar o fenômeno de ocupação para a APA SFX foi feito a consulta aos censos demográficos do IBGE de 2000 e 2010, visando identificar um padrão para essa ocupação num espaço temporal, para tanto, também se utilizou os mapas do ...
	A manipulação desses dados foram importantes para pesquisa, porque através destes foi possível inferir sobre a principal atividade econômica da APA seus reflexos no território, bem como, a forma de uso e ocupação entre os censos e que tem se consolida...
	Essa inferência foi possível através da espacialização desses dados, levando-se em conta os setores censitários correspondentes, gerando gráficos e identificando padrões e comportamentos das curvas de crescimento populacional e de ocupação por domicil...
	Também compõe esta metodologia a revisão bibliográfica e de estudos realizados no Conselho Gestor da APA SFX, para analisar a representatividade deste conselho, as forças e atores que atuam no sentido de planejar as ações e ocupação para a APA SFX inf...
	Neste sentido este estudo se vale das interpretações das ciências políticas voltadas as formulações de Políticas Públicas que visam a proteção ambiental de áreas com especial interesse para este fim, tentando promover a governança de seu território de...
	4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	A seguir, serão apresentados os resultados e discussão.
	4.1 O Fenômeno da Segunda Residência em SFX
	O que se pode observar na APA de SFX é o que Lefebvre  chama de consumo do espaço “o próprio meio ambiente é consumido através da recreação, ou pela racionalização dos negócios devido a atratividade naturais. Assim o próprio design espacial pode ser c...
	Devido ao seu atrativo natural e sua beleza cênica, a APA SFX atrai um número cada vez maior de turistas, sobretudo, o que tem originado o fenômeno da chamada segunda residência, que vem apresentando impactos decisivos para a APA do Distrito, o que le...
	A proximidade com grandes centros urbanos como o de São José dos Campos, outras cidades do Vale do Paraíba e até mesmo a cidade de São Paulo, faz da APA de SFX um destino importante para o turismo em geral, e a formação do fenômeno da segunda residência.
	Neste sentido, vale citar Tulik (1997), para quem as segundas residências estão geralmente associadas entre os pontos de origem da demanda por este tipo de alojamento e as áreas populosas e desenvolvidas, centros urbanos industriais que concentram alt...
	Para Queiroz e Sena (2006, p.98), a segunda residência converte o ‘fim de semana’ em um fato sócio-cultural característico da sociedade contemporânea. A redução da jornada de trabalho, a degradação do meio urbano e o advento do automóvel particular co...
	Sob este enfoque Becker (2003) analisa as origens históricas do fenômeno da segunda residência remontando ao nacional desenvolvimentismo da década de 1950, o aumento da industrialização, sobretudo, da cadeia produtiva automobilística, incremento da ma...
	[...] no Brasil, o aparecimento do fenômeno da segunda residência dá-se na década de 1950 sob a égide do nacional-desenvolvimentismo que foi responsável pela implantação da indústria automobilística, pela ascensão do rodoviarismo como matriz principal...
	Segundo Knafou (apud QUEIROZ; SENA, 2006) é através da ação do mercado, e não mais a partir das práticas turísticas em si, que os espaços atualmente são “turistificados”. De acordo com as tendências e modismos, novos destinos e produtos turísticos são...
	Segundo Tulik (1997) o fenômeno da segunda residência gera repercussão sócio culturais através do desencontro dos objetivos de uns e de outros, relacionados a principio aos turistas que se deslocam nos fins de semana ou nas férias e às comunidades rec...
	Para Cruz (2007) quando o fenômeno da segunda residência começa a se desenvolver, o turismo impõe a sua lógica e, muitas vezes, desconsidera o fato desses lugares possuírem uma história e uma cultura. Esse processo provoca alterações significativas na...
	Tais reflexos são patentes na APA SFX que teve sua atividade agropecuária deprimida e um aumento do setor de serviços, havendo um esvaziamento das atividades rurais e abandono das propriedades no campo, promovendo desmembramentos de propriedades rurai...
	Outra constatação se refere à migração de trabalhadores rurais para outras áreas; sitiantes que até há pouco tempo viviam da produção de suas propriedades passam a atuar como empregados em bares e restaurantes que funcionam apenas nos finais de semana...
	Estes dados estão representados na tabela a seguir, tabulados através do censo de 2010 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes às atividades econômicas levantados para a unidade de análise correspondente à área de pondera...
	Tabela 8: Atividades econômicas na APA SFX.
	Fonte: (BRASIL, 2010).
	O distrito de São Francisco Xavier abrange oito setores censitários do IBGE (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 e 0008), sendo dois situados em área urbana (0001 e 0002) e os demais em área rural.
	Figura 14: Setores censitários e distribuição da população entre os censos 2000/2010.
	Fonte: O autor.
	No território da APA Estadual de São Francisco Xavier estão localizados integralmente três setores censitários (003, 004 e 008). Outros dois setores – os setores urbanos 001 e 002– estão inseridos nesta APA como área urbana. Há ainda pequenas porções...
	Outra unidade de análise possível, a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, são as áreas de ponderação, que são agrupamentos de setores censitários. Para esta unidade de análise há uma quantidade maior de informações porque para ela são dispon...
	Referente à caracterização feita pelo IBGE de domicílios ocasionais no censo de 1970, o instituto incluiu as segundas residências entre os domicílios fechados, considerando-a como o domicilio que servia de moradia (casas de praia ou campo normalmente ...
	Em 1991 e 2000, o IBGE aprimorou a definição, designando como domicilio particular permanente que serve de moradia ocasional, mesmo que os moradores temporários estejam presentes durante o recenseamento, definição esta que também foi utilizada no cens...
	4.2 Censo 2010: Domicílios e População por Setor Censitário
	A tabela a seguir apresenta a população e o número de domicílios permanentes ocupados de cada setor censitário do Distrito de São Francisco Xavier, assim como a média de morador por domicílio.
	Tabela 9: Domicílios e população por setor censitário.
	Fonte: (BRASIL, 2010).
	Tabela 10: Evolução populacional no período inter censitário.
	Fonte: (BRASIL, 2010).
	Gráfico 1: Evolução populacional no período inter-censitário.
	Fonte: O autor.
	4.2.1 Domicílios de Uso Ocasional
	O censo demográfico de 2010 apontou a existência de 687 domicílios de uso ocasional no distrito de São Francisco Xavier, sendo 100 localizados em área urbana e 587em área rural. Os dados revelam ainda que, no período entre os dois últimos censos demog...
	Tabela 11: Domicílios de uso ocasional.
	Fonte: O autor.
	Tabela 12: Razão entre domicílios ocasionais e permanentes.
	Fonte: O autor.
	Gráfico 2: Domicílios ocasionais 2010.
	Fonte: O autor.
	Figura 15: Setores censitários e distribuição dos domicílios entre os censos 2000/2010.
	Fonte: O autor.
	Os dados apresentados são produtos de uma tabulação, fruto de uma ponderação feita pelo IBGE, por se tratar de zona rural e sua geografia de difícil acesso, o censo demográfico se valeu de uma aproximação para se inferir no comportamento demográfico p...
	Desta feita podemos observar que houve um comportamento ascendente da curva de crescimento da população em meio rural para o distrito da APA SFX entre os censos 2000/2010. Fato que em geral não ocorreu para todos os Municípios da região que tem em sua...
	A representação espacial no mapa anterior, dos dados gráficos de crescimento populacional nos mostra que houve um incremento da população em todas as regiões censitárias excetuando o setor censitário 6, em que houve um ligeiro decréscimo, não há dados...
	Sob estes termos fica patente entre os dados coletados dos censos do IBGE que existe um fenômeno notório de uso e ocupação do solo e de apropriação do território da APA de SFX, no mínimo, particular desta área.
	No entanto é preciso salientar o incremento da economia local urbana e sua relação com a atividade turística na APA SFX, e como a renda da população de segunda residência tem fomentado o setor de serviços local.
	Na próxima tabela é possível identificar os estratos sociais presentes na APA SFX em ralação ao Município de São José dos Campos, neste sentido podemos inferir que a população que ganha de 3 a 10 salários mínimos corresponde aproximadamente a 34% da p...
	Tabela 13: Faixa de rendimento.
	Fonte: (BRASIL, 2010).
	Porém, como coloca Cruz (2007), também é necessário que se faça uma análise crítica da forma de uso e ocupação desses espaços, que podem apresentar aspectos negativos decorrentes especialmente da especulação e exploração descompromissada do setor imob...
	Neste sentido faz-se necessário uma análise que extrapole a questão demográfica e que possa inserir na discussão desta dissertação a questão de uso e ocupação do solo juntamente com a questão fundiária. Para tanto, esta pesquisa também se debruçou sob...
	4.3 Parcelamento do Solo na APA SFX – dados ITESP

	Através de um protocolo de intenções a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP firmaram um acordo tendo por objeto, a realização de estudos para conhecer as características físicas e ...
	Depois de desenvolvidas as etapas previstas no referido protocolo, com os devidos estudos, análises e considerações, concluiu-se pela necessidade de Cadastro Técnico na modalidade expedita, com aplicação de Laudo de Identificação Fundiária (LIF), cole...
	O estudo apresentou dados que dão conta da análise de regularidade de dimensão das propriedades, foram identificadas 234 áreas (chácaras de recreio) inferiores à fração mínima de parcelamento para a região (2 hectares), em uma área total de 206,63 hec...
	Quantidade de imóveis e a fração mínima permitida do solo.
	Gráfico 3: Porcentagem das propriedades com fração mínima de parcelamento permitida.
	Fonte: (SÃO PAULO, 2012).
	Também foram identificados outros valores referentes à quantidade de domicílios de segunda residência, no entanto, em termos relativos, o percentual de domicílios de segunda residência se equipara aos valores aferidos aos domicílios de uso ocasional f...
	Entretanto vale lembrar que os dados do IBGE é uma ponderação feita através de uma amostragem, que exigiu uma aproximação e desta forma um desvio padrão a ser considerado, outra questão a ser considerada para esta dissertação, é que o levantamento e t...
	Dessa maneira temos o seguinte gráfico:
	Gráfico 4: Residentes e não residentes na APA SFX.
	Fonte: (SÃO PAULO, 2012).
	O estudo do ITESP também identificou na zona rural do distrito da APA de SFX quase 1.100 imóveis, contabilizando-se nestes mais 18 glebas que se constituem como núcleos urbanos em zona rural, que juntos somam cerca de 550 lotes com características urb...
	Segundo Queiroz e Sena (2006), esses padrões de urbanização são apontados como principais fatores de destruição dos recursos paisagísticos e ambientais existentes e têm muitas vezes eliminadas as características que geraram suas ocupações, com uma gra...
	Tal fato apresenta uma situação paradoxal na APA SFX, uma vez que com o aumento do parcelamento do solo para a ocupação de segunda residência, trouxe como dano principal, impactos em sua paisagem, na qualidade ambiental e ao valor agregado a sua terri...
	Fenômeno que vem se agravando na APA SFX, a identificação de que inversamente proporcional ao aumento do valor da terra local, o parcelamento do solo tem se dado cada vez mais em porções menores para os novos proprietários de segunda residência.
	De outro lado, segundo o IBGE (BRASIL, 2010), mais de 54% da população ganha até 3 salários mínimos, não contando com renda regular suficiente para consumir a moradia ofertada pela produção formal, que se encontra inflacionada pelo mercado imobiliário...
	O que configura em uma gestão urbana dual em que de um lado prepara espaços para a ocupação das elites em apoio ao capital em geral e ao imobiliário em particular, e de outro, gerir espaços da pobreza insurgente, por aqueles que não dispunham de poder...
	Neste sentido é necessário salientar o caráter informal do uso e ocupação do solo na APA SFX, para tanto, a lei municipal n  428/2010 que se refere ao zoneamento do Município de São José dos Campos, descreve para o distrito de São Francisco Xavier dua...
	Segundo a lei 428/2010 do zoneamento do Município de São José dos Campos descreve essas áreas como:
	Zona de Assentamento Informal - ZAI: constitui-se de áreas onde existem assentamentos urbanos não caracterizados como de interesse social, localizados em áreas privadas, compreendendo os parcelamentos irregulares ou clandestinos, bem como outros proce...
	Art. 140. As características específicas da Zona de Assentamento Informal - ZAI serão regulamentadas na ocasião da regularização dos parcelamentos irregulares ou clandestinos, ficando sujeitas às diretrizes específicas dos órgãos competentes, respeita...
	A seguir imagens sobre o bairro dos Ferreiras caracterizado pela lei de zoneamento 428/2010 como Zona de Assentamento Informal – ZAI. Vale destacar que o assentamento encontra-se em terreno declivoso, em área de proteção ambiental, contrariando a reco...
	Figura 16: Zona de assentamento informal – ZAI - Bairro dos Ferreiras (2013).
	Fonte: O autor.
	Figura 17: Zona de assentamento informal – ZAI - Bairro dos Ferreiras (2013).
	Fonte: O autor.
	O quadro apresentado do uso e ocupação do solo na APA SFX apresenta uma demanda de políticas públicas que visem à criação de infraestrutura para uma zona que tem uma ocupação permanente, de caráter informal, com parcelamentos irregulares e clandestin...
	O que apresenta um problema patente para a administração pública do Município de São José dos Campos, uma vez que a maioria das segundas residências, mesmo muitas vezes, constituindo características urbanas, pela lei de zoneamento do Município está em...
	4.4 Segunda Residência e Território
	Outra conotação a ser dada a segunda residência se refere àquela já tratada no capítulo sobre considerações teóricas deste trabalho, referente ao Território, que trata da dimensão de mutliterritorialidade.  Uma vez que esse processo tem como pano de f...
	Seguindo estas interpretações faz-se necessário elucidar as imbricações de poder (HAESBAERT, 2001) no território, que transita desde o espectro material, econômico e político até a sua acepção imaterial, simbólico e cultural.
	Neste sentido surge a visão híbrida de território (HAESBAERT, 2001) que abarca a noção de espaço usado (SANTOS, 1996), uma vez que para os proprietários de segunda residência da APA de SFX a dimensão simbólica, de um espaço que serve de refúgio dos pr...
	Esta condição é posta frente ao conceito de multiterritorialidade (HAESBAERT, 2001), onde se apresenta territorializações múltiplas frente à sobreposição de funções, controles e simbolizações apresentando lógicas diferenciadas e híbridas, sazonalidade...
	Segundo Haesbaert (2001) hoje num mundo de hibridismos como o nosso os conceitos estão longe de carregarem a ambição formal de outrora, e às vezes precisamos trabalhar muito mais com as intersecções e ambivalências do que com fronteiras e limites clar...
	O que se tem apresentado como cenário de uso e ocupação na APA SFX vem ao encontro do conceito de territórios híbridos, multiterritorialidade, usos compartilhados e de tensões sobrepostas entre residentes locais permanentes e moradores de segunda resi...
	Levando-se em consideração que hoje não é só mais o indivíduo que sai de sua primeira residência, mas também a sua cultura que traslada ao seu local de destino, levando também consigo novas formas de moradia novos sentidos de lugar na contemporaneidade.
	Atualmente o aumento e a diversidade das segundas residências intensificam a multiterritorialidade como um processo que integra de forma concomitante desterritorilização e reterritorialização (ASSIS, 2003).
	Neste sentido,  as formas de uso e ocupação do solo da APA SFX  apresentam feições que até então o poder público local ainda não havia experenciado  e levado em conta na formulação de políticas públicas que pudessem abarcar a realidade híbrida e contr...
	Dados que comprovam o caráter híbrido desta territorialidade se assentam no fato, já constatado pelo ITESP, através da identificação de 18 glebas que se constituem como núcleos urbanos em zona rural, que juntos somam cerca de 550 lotes com característ...
	A interpretação feita nesta dissertação aos dados do ITESP se referencia no sentido que com o aumento das chácaras de recreio, as segundas residências geraram demandas por serviços locais em bairros específicos da APA SFX, como o bairro Santa Bárbara,...
	Este contingente, por não dispor de recurso financeiro suficiente, deu início a um processo de parcelamento do solo abaixo do modulo rural local, que são de 2 hectares, apresentando lotes que configuraram a formação de pequenos núcleos urbanos em plen...
	Tomando como base este cenário, (WANDERLEY, 2000 apud ASSIS, 2003) nesses espaços de convergência entre o rural e o urbano, as particularidades de cada um não são anuladas, ao contrário, são fontes da integração e da cooperação, tanto quanto da afirma...
	A representação cartográfica a seguir mostra o parcelamento rural e urbano da APA SFX, o polígono verde mostra a porção estadual da APA, os polígonos que estão em vermelho são os parcelamentos abaixo do módulo rural. Vale notar que a densidade dos par...
	Figura18: Parcelamento do solo APA SFX.
	Fonte: ITESP (SÃO PAULO, 2012).
	4.5 Legislação e Caracterização da APA SFX
	Tomando como base sua relevância ambiental, voltada à questão de preservação dos recursos hídricos, sobretudo, por esta área estar delimitada dentro do compartimento de bacias do rio Paraíba do Sul como estratégica, não só para abastecimento público, ...
	A APA Federal é criada através de instrumento legal, o Decreto Federal nº 87.561, de 1982, em que institui a APA Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, também englobou a região de São Francisco Xavier, e suas peculiaridades, ex vi art. 6...
	[...] a implantação de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;...
	Seguindo a mesma preocupação com os mananciais de recursos hídricos a Lei Municipal nº 4.212 de 24/06/1992, com finalidade de assegurar o bem-estar das populações humanas do município e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais, criou a Áre...
	A partir deste momento a região do distrito de São Francisco Xavier passa ser Área de Proteção Ambiental municipal de São José dos Campos, e conseqüentemente a figurar nos Planos Diretores do Município sendo referida com o objetivo precípuo da proteçã...
	No entanto vale ressaltar (MARCONDES, 1999) que a visão do espaço que se depreende do texto legal nem sempre leva em consideração os processos sociais mais gerais que atuam na produção e apropriação do território. Neste sentido a lei que cria a APA SF...
	O desenvolvimento desigual e combinado de suas atividades econômicas e de apropriação desses espaços, os assentamentos informais e precários da população de baixa renda, a especulação imobiliária levada a cabo pelos grandes operadores deste mercado e ...
	Sob estes termos, a APA de SFX possui uma sobreposição em seu ordenamento territorial que, para tanto, faz necessária a análise da sobreposição das APAs Municipal e Estadual localizadas no distrito, devendo-se observar o regramento territorial inscrit...
	Neste sentido é necessário elucidar que, boa parte da zona rural do Município está contida nas APA I e II e segue, segundo o Plano Diretor (PDDI), diretrizes gerais para uma política de desenvolvimento econômico do setor rural, visando também práticas...
	Destaca-se que essas políticas no Plano Diretor não aprofundam e nem elaboram a metodologia de tais práticas, para tanto, o PDDI, deixa um tanto quanto vago e superficial o modo que serão levadas a cabo as boas práticas de intervenção nessas áreas, ne...
	I - Desenvolver e implementar a Política Municipal Sustentável para o setor rural visando melhorar as condições de vida no campo;
	II - Fortalecer a propriedade rural, mediante apoio ao pequeno e médio produtor, prioritariamente ao agricultor familiar, através de convênios e parcerias com órgãos técnicos;
	III - Estimular a agricultura sustentável, em suas variantes agroecológica, orgânica, biodinâmica e natural;
	IV - Estimular o cooperativismo e o associativismo de produtores rurais para melhoria do processo de gestão das atividades;
	V - Incentivar a implantação de arranjos produtivos relacionados ao agronegócio e estímulo ao desenvolvimento de agroindústria com produtos de maior valor agregado;
	VI - Incentivar o processamento da produção junto aos produtores da bacia leiteira, considerando a necessidade de certificação dos produtos fabricados pelos arranjos produtivos rurais;
	VII - Desenvolver e implementar programas de formação, capacitação e requalificação específicos nas regiões rurais, através de parcerias;
	VIII - Estruturar e disponibilizar um sistema de informação e banco de dados relativos ao setor rural;
	IX - Desenvolver e implantar um programa de manutenção e atualização de estradas rurais; e
	X - Criar um Centro de Comércio Agrícola (CCA), visando a comercialização direta dos produtos ao consumidor (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006, p.13).
	Analisando as leis e as atuais características de uso e ocupação do solo da APA SFX, somado ao caráter vago das diretrizes inscritas no PDDI tem-se uma forma de regramento para área muito pouco eficiente, onde nem mesmo o poder público local dispõe de...
	Outro dado importante é que mesmo com o parco regramento por conta do Município, os mecanismos de comando e controle para essas áreas passam pelo problema da ineficácia da fiscalização, uma vez que se trata de uma área extensa, de relevo movimentado e...
	Os Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado – PDDI são tidos como o principal instrumento de planejamento urbano, neste sentido para Villaça (1999) o Plano Diretor tradicionalmente:
	Seria um plano que a partir do diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa, da cidade, do município e de sua região apresenta um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura o...
	Sob esta interpretação, os Planos Diretores precisam extrapolar a realidade física local do município para que possam inferir sobre uma realidade urbana mais ampla e podendo também dialogar com questões regionais. Referente a esta premissa o Plano Dir...
	Especificamente ao distrito de São Francisco Xavier o Plano Diretor se restringe a descrever a Zona de Expansão Urbana como a porção do território do Distrito de São Francisco Xavier apropriada às atividades urbanas de baixo impacto, em especial de tu...
	Porém, pela lei municipal n 428/10, lei de zoneamento, descreve o polígono do distrito como Zona Especial de São Francisco Xavier – ZESFX, em seu artigo 141 regulamenta somente que: “I - o gabarito de altura máximo das edificações é de 8,70m (oito met...
	Figura 19: Parcelamento do solo APA SFX.
	Fonte: ITESP (SÃO PAULO, 2013b).
	A Zona de Urbanização Controlada Seis - ZUC6: constitui-se de áreas consolidadas, com
	predomínio do residencial horizontal, ou glebas vazias periféricas, destinados aos usos residenciais unifamiliar e multifamiliar horizontal, de comércio, serviços e institucional com nível de interferência urbano-ambiental médio e uso industrial virtu...
	Também está contida na ZUC 6 de São Francisco Xavier  a única Zona Especial de Interesse Social - ZEIS, ocupada por reassentamento de uma comunidade desapropriada que se localizava as margens do rio do Peixe.
	Segundo descreve a Lei de Zoneamento n 428/2010 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010) as ZEIS constituem-se de áreas destinadas a projetos para população de baixa renda, enquadrando-se nesta categoria as áreas ocupadas por sub-habitações/favelas, loteamentos cl...
	Contudo, a atual lei de zoneamento do Município de São José dos Campos não abarca a problemática de uso e ocupação destes espaços, como exemplo dessa constatação, o regramento da ZUC 6 se apresenta como superficial para a variedade de tipos de ocupaçõ...
	4.5.1 APA Estadual SFX

	A Área de Proteção Ambiental Estadual de São Francisco Xavier foi criada pela Lei Estadual 11.262, de 08 de novembro de 2002, com a finalidade de proteger os atributos naturais do local, representados por rica flora, fauna e recursos hídricos abundant...
	Em observação ao SNUC, para o processo de implantação da APA SFX, foi realizado estudo prévio do meio físico e processo de consulta pública, tendo realizadas inúmeras discussões com técnicos e representantes da comunidade, que resultaram na elaboração...
	Visando o estímulo a atividades e negócios sustentáveis, para possibilitar harmonia entre desenvolvimento local e proteção dos recursos naturais e culturais, foi constituído através do Decreto Estadual n 48.149, de outubro de 2003 o Conselho Gestor da...
	O objetivo precípuo deste Conselho, formado por representantes de órgãos públicos do estado e município e por representantes da sociedade civil, composto por 12 representantes titulares e seus respectivos suplentes, é garantir a implantação do Plano d...
	Seguindo o decreto Estadual em seu artigo 4  são atribuição do Conselho gestor da APA SFX:
	I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 dias, contados a partir da data de sua instalação;
	II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da Área
	de Proteção Ambiental, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
	III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e
	espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
	IV - promover a articulação dos órgãos públicos, organizações não-governamentais,
	população residente e iniciativa privada, para a concretização dos planos, programas e ações de proteção, recuperação e melhoria dos recursos ambientais existentes na APA;
	V - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na
	área de sua atuação;
	VI - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros decorrentes de compensação
	ambiental na respectiva unidade;
	VII - avaliar os documentos e deliberar sobre as propostas encaminhadas por suas Câmaras Técnicas (SÃO PAULO, 2003).
	Dando andamento ao regramento da APA Estadual de SFX, em 11 de setembro de 2008, pela Resolução SMA – 064, é instituído seu Plano de Manejo, seguindo as determinações do SNUC, em seu artigo 15, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000: “APAs sã...
	E em atendimento ao artigo 2º, inciso XVII, da Lei Federal nº 9.985, de julho de 2000, SNUC define o Plano de Manejo como o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zonea...
	Segundo Almeida (2009) pelo Plano de Manejo se estabelecem o seu zoneamento e as normas que devem presidir os usos da unidade, inclusive a implantação de estrutura física necessárias à gestão da unidade. Todo plano de manejo deve contemplar três abord...
	1. Enquadramento da Unidade de Conservação nos cenários internacional, federal e estadual, destacando-se a relevância e as oportunidades nesses casos;
	2. Diagnóstico sócio ambiental do entorno, a caracterização ambiental e institucional da Unidade de Conservação;
	Proposições voltadas para a Unidade de Conservação e sua região com a finalidade de minimizar e reverter situações de conflito e otimizar situações favoráveis á Unidade de Conservação traduzida em planejamento (ALMEIDA, 2009, p.96).
	Contudo, o Plano de Manejo da APA SFX não faz relações diretas ás questões regionais, bem como, iniciativas de conservação Municipal e Federal. Neste caso o Plano de Manejo não se comunica diretamente com o Mosaico Mantiqueira, que é de iniciativa do ...
	Também não faz referência às ações em conjunto com o poder público local para traçar linhas de ações e projetos de conservação e restauração da biodiversidade da APA, visando à totalidade da unidade do distrito de SFX, uma vez que a APA Estadual SFX e...
	A APA Estadual SFX abrange a área a montante do rio do Peixe e as cabeceiras que se localizam a margem esquerda deste rio, no entanto, o Plano de Manejo da APA Estadual não faz menção à sua área de entorno e nem leva em consideração os processos de us...
	O Plano de Manejo da APA SFX tem por objetivo segundo o artigo 3  da resolução SMA – 064, disciplinar e racionalizar a utilização dos seus recursos naturais, visando garantir a melhoria da qualidade de vida da população, a sustentabilidade econômica e...
	I - conservar e proteger a biodiversidade;
	II - proteger os recursos hídricos;
	III - assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;
	IV - preservar as espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, notadamente o Muriqui (Brachyteles arachnoides);
	V - proteger o patrimônio paisagístico, histórico e cultural da Serra da Mantiqueira;
	VI - disciplinar o uso e a ocupação do solo e a exploração dos recursos naturais; e
	VII - compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a proteção e a recuperação dos recursos naturais (SÃO PAULO, 2008b, p.3-4).
	Para tanto através do artigo 6  da resolução que cria o Plano de Manejo se inscreve o zoneamento da APA SFX da seguinte forma:
	I - Zona de Proteção Máxima - ZPM;
	II - Zona de Vida Silvestre – ZVS;
	III - Zona de Conservação da Biodiversidade - ZCB;
	IV - Zona de Conservação dos Recursos Hídricos - ZCRH;
	V - Zona de Ocupação Diversificada - ZOD; e
	VI - Zona de Ocupação Dirigida – ZDI (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013, p.4).
	A seguir segue representação do zoneamento da APA Estadual de São Francisco Xavier.
	Figura 20: Zoneamento da APA SFX.
	Fonte: Fundação Florestal (SÃO PAULO, 2013b).
	Tabela 14: Zoneamento Ecológico-Econômico da APA SFX.
	Zoneamento Ecológico-Econômico da APA São Francisco Xavier
	Zona de Ocupação

	Fonte: O autor.
	Referente aos objetivos e as metas propostas para cada uma das zonas de proteção ambiental muito pouco foi feito desde que se instituiu o Plano de Manejo da APA. Para a Zona de Proteção Máxima – ZPM, somente a meta “(V) conservar e recuperar, no mínim...
	Dentre as metas propostas para Zona de Conservação da Biodiversidade foi elaborado parcialmente o levantamento da fauna e flora da área, este levantamento consta através do estudo e caracterização física prévia para o embasamento da criação da APA e e...
	Para as demais zonas inscritas, dentro do Plano de Manejo da APA e suas respectivas metas, este estudo através da pesquisa ao Plano de Manejo da APA, em seu Planejamento estratégico e consultas ao seu Conselho Gestor, não identificou ações por parte d...
	O não cumprimento das ações propostas pelo Plano de Manejo e o Zoneamento da APA não desqualifica o ordenamento proposto através destes instrumentos de gestão, na constatação da não adequação deste regramento a realidade local será necessário o seu ap...
	A continuidade e evolução do planejamento envolvem a busca constante de novos conhecimentos sobre a área preservada e seu entorno, fornecendo subsídios à atualização das propostas iniciais. Dessa maneira evita-se o distanciamento entre as ações preten...
	Nesse sentido o horizonte de cinco anos para a revisão do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, previsto na própria lei que o institui pelo artigo 48, terá que ser cumprido a termo. No caso da APA de SFX, este prazo expirou no ano de 2013, sendo ...
	Algumas ações frente a uma maior integração da APA Estadual SFX ao seu entorno, uma maior participação e parceria das ações junto ao poder público local e interlocução com ações em âmbito federal, e mesmo internacional, através de alguns projetos do B...
	Seguindo esta linha de raciocínio, as diretrizes do PDDI do Município de São José dos Campos, em seu artigo 56, no que concerne a sua subseção de meio ambiente em seu parágrafo XXI, coloca como diretrizes gerais para uma política ambiental na área da ...
	Referente às diretrizes apresentadas na subseção de meio ambiente do PDDI do Município, faça-se observar a sobreposição da área descrita como ZUC 6 de São Francisco Xavier com a Área de Ocupação Dirigida (ZDI) inscrita no zoneamento do Plano de Manejo...
	O que se observa é que a Área de Ocupação Dirigida (ZDI) da APA Estadual é maior do que a ZUC 6. Isso porque, existem núcleos de assentamentos urbanos nessas áreas, e o zoneamento da APA interpreta como uma zona de expansão urbana do distrito. O que c...
	Tomando como base o que orienta o PDDI no tocante a compatibilização das diretrizes do Plano de Manejo da APA Estadual de SFX, leis de mananciais e de controle de uso e ocupação do solo, torna-se premente uma revisão da lei Municipal, n 428/10, de zon...
	A justificativa desta afirmação se baseia no parágrafo único do PDDI do Município de São José dos Campos, que preconiza que os parcelamentos clandestinos ou assentamentos informais com características urbanas, localizados em zona rural do Município, p...
	Desta feita, Apresenta-se premente, como recomendado pelo PDDI, uma compatibilização maior entre regramento de uso e ocupação do solo do município e o Zoneamento da APA Estadual SFX.
	4.6 Caracterização Física da APA SFX
	Para a caracterização física da APA SFX foram utilizadas técnicas de geoprocessamento realizadas por meio da sobreposição das imagens de satélite e dos dados vetoriais e a aplicação de processos de interpretação visual.
	A classificação das imagens segue o manual de classificação da vegetação elaborado pelo IBGE (2013a).
	Vegetação em estado médio e avançado de regeneração. Este tipo de vegetação é caracterizado pela presença de dossel fechado, árvores volumosas e a distribuição na área de estudo. Para o estudo a classe Floresta foi subdividida em 3 classes conforme o ...
	Figura 21: Vegetação em estado avançado de regeneração.
	Fonte: O autor.
	Área em estágio inicial de regeneração
	Vegetação natural tipo composta também arbustos arbustivas, árvores de baixo rendimento lenhoso. Esta classe ainda pode conter vegetação tipo gramínea (natural), decorrente do processo sucessão ecológica.
	Figura: 22: Vegetação estágio inicial de regeneração.
	Fonte: O autor.
	Ocupação agrícola
	As principais representantes deste grupo de vegetação para finalidade de exploração agrícola e florestal foram em dois grupos: Culturas anuais e culturas permanentes.
	Figura 23: Cultura permanente.
	Fonte: O autor.
	Pastagem
	Grupo composto principalmente por gramíneas (capim), pode variar de altura e de composição conforme a alteração antrópica. Seu estágio de desenvolvimento ou mesmo fatores ambientais como tipo de solo, temperatura e umidade. O principal representante d...
	Figura 24: Pastagem.
	Fonte: O autor.
	Solo exposto
	Solo descoberto de vegetação, composto principalmente por áreas de uso agrícola em processo de rotação de culturas ou em estágio de preparação para plantio.
	Figura 25: Solo exposto.
	Fonte: O autor.
	4.6.1 Uso do Solo na APA SFX
	Inicialmente foi elaborado um estudo de uso do solo da APA SFX, neste estudo se constatou uma alteração do uso do solo da APA entre os anos de 1999 e 2013. A principal mudança constatada foi a diminuição de solo exposto e um aumento das áreas de veget...
	Através das pesquisas de dados censitários para a área de estudo, é possível verificar nos mapas e nas tabelas a seguir a comprovação de que houve um desaquecimento da atividade agropecuária local, refletindo diretamente no abandono das áreas de pasta...
	Figura 26: Uso do solo 1999.
	Fonte: O autor.
	Tabela 15: Uso do solo 1999.
	Dados Quantitativos de Uso do Solo de 1999.
	Fonte: O autor.
	Figura 27: Uso do solo 2013.
	Fonte: O autor.
	Gráfico 5: Uso do solo 2013.
	Fonte: O autor.
	Tabela 16: Uso do Solo 2013.
	Fonte: O autor.
	Pelos mapas e tabelas gerados é possível identificar a mudança de uso da terra para a o período refletindo diretamente no incremento de áreas com vegetação em estágio inicial e avançado que em 1999 correspondia a 30,39% e 9,05% passando para 38,37 e 1...
	A hipótese levantada por essa pesquisa é que os pastos e o solo exposto passado este período de abandono e de desaquecimento da atividade produtiva local se regeneraram, porém, de outra parte houve uma diminuição da vegetação em estágio médio que em 1...
	4.6.2 Declividade
	A APA SFX está inserida nos contrafortes da serra da Mantiqueira apresentando uma declividade muito acentuada aferindo também uma gradiente de altitude que pode variar dos 800m a 2.028m (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013).
	Seguindo a representação cartográfica e as tabelas associadas, boa parte da área da APA, acima de 59%, está em uma declividade extremamente acentuada. Boa parte dessas áreas foi caracterizada pelo Plano de Manejo da APA SFX como Zonas de Conservação d...
	Seguindo a classificação elaborada por Gimenes e Augusto Filho (2013) referente à declividade, expressa pela tabela a seguir, foi elaborado para a APA de SFX a delimitação das áreas correspondente ao gradiente de declividade inscrito na metodologia ad...
	Tabela 17: Declividade.
	Fonte: (GIMENES; AUGUSTO FILHO, 2013).
	Tabela 18: Declividade / Área da APA SFX.
	Fonte: O autor.
	Gráfico 6: Declividade / Área.
	Fonte: O autor.
	Figura 28: Mapa declividade.
	Fonte: O autor.
	4.6.3 Sensibilidade Ambiental na APA SFX
	Seguindo a metodologia de Gimenes e Augusto Filho (2013) após elaborar os mapas de uso e ocupação do solo da APA, cruzando as informações sobre cobertura do solo, relevo e declividade, foi possível inferir sobre a ponderação da sensibilidade ambiental...
	Observa-se que os índices de “sensibilidade baixa” e “muito baixa” são praticamente desprezíveis, em contra partida, o percentual para os índices de “sensibilidade alta” e “muito alta” são alarmantes.
	Tabela 19: Classes de sensibilidade ambiental.
	Fonte: O autor.
	Gráfico 07: Classes de sensibilidade ambiental.
	Fonte: O autor.
	Figura 29: Mapa sensibilidade ambiental.
	Fonte: O autor.
	Os índices aferidos na representação cartográfica correspondem aos valores inscritos na metodologia adotada, uma vez que realidade física do relevo da APA SFX ser predominantemente de Serras Altas e Escarpas que pela metodologia de Gimenes e Augusto F...
	Altitudes elevadas e declividades acentuadas, parâmetros esses cruzados com as informações de cobertura do solo e seu uso e ocupação conferem à APA SFX muitas áreas com sensibilidade ambiental alta.
	As áreas classificadas como de Sensibilidade “Alta” e “Muito Alta” localizam-se em áreas críticas para o ordenamento territorial da APA SFX, por estar compreendida pelas as Zonas de Conservação dos Recursos Hídricos - ZCRH, Proteção Máxima - ZPM e de ...
	Intervenções e alterações antrópicas nessas áreas podem levar à ocorrência de fenômenos de perda de solos, deslizamentos, escorregamentos e movimentação de massas, colocando em risco a estabilidade geoambiental, sobretudo referente aos recursos hídric...
	Boa parte dessas áreas tem sua sensibilidade ambiental condicionada à sua declividade, que para a composição deste produto cartográfico se apresenta como parâmetro crítico, no entanto, parte das áreas consideradas de sensibilidade alta e muito alta ta...
	4.6.4 Parcelamento do Solo na APA SFX
	Utilizando a malha fundiária elaborada pelo ITESP em que descreve parcelamentos rurais com características urbanas do solo da APA SFX, este estudo tomou este levantamento fundiário como Plano de Informação e referenciou esta característica de parcelam...
	Através do cruzamento dos valores de ponderação dos demais temas através do processo AHP o que se pode inferir com a representação espacial do parcelamento do solo da APA é que está diretamente relacionado com as áreas de maior sensibilidade ambiental...
	Onde há o parcelamento do solo o grau de sensibilidade da área aumenta consideravelmente, uma vez que este parcelamento está em áreas declivosas que segundo a metodologia adotada aferem-se índices altos de sensibilidade ambiental, somados à diminuição...
	Se relacionarmos a sensibilidade ambiental do parcelamento do solo da APA SFX com os dados censitários do IBGE e do ITESP verificaremos que boa parte dos parcelamentos descritos para a área é de segunda residência, o que nos faz considerar que o aumen...
	Como se pode constatar no estudo da hidrografia da APA SFX, as áreas com o parcelamento do solo mais adensado são exatamente as áreas com maior declividade e maior sensibilidade ambiental.
	Este tipo de ocupação tem agravado muito a condição dessas áreas e fragilizado o meio ambiente local, isso porque, essas ocupações são em sua maioria de segunda residência, e o principal atrativo da segunda residência é a beleza cênica da APA, não por...
	4.6.5 Hidrografia
	Utilizando o modelo digital do terreno e o software Arc Gis, (ferramenta Hidrology) foi gerada de forma automatizada a hidrografia da APA SFX. O processo interpreta os valores do Modelo Digital do Terreno e determina os valores de acumulação de fluxo,...
	Esta dissertação determinou corpos hídricos (rios e córregos) de ate 11a ordem, porém para aplicação nos estudos considerou-se os corpos d’água a partir da 6a ordem.
	Figura 30: Aparência do Sistema Hidrology Arc Gis.
	Fonte: O autor.
	Geração de hidrografia com todos os corpos d’agua e suas respectivas classes de contribuição.
	Figura 31: Hidrologia separadas por valor de contribuição.
	Fonte: O autor.
	Ao utilizar a ferramenta Hidrology do Acr Gis foi possível identificar que os corpos d’água classificados mais próximos da 6ª ordem são os mais vulneráveis as intervenções antrópicas, tais como movimentações de terras e desmatamentos. Isso por que são...
	O que se pode observar no próximo mapa, é que os corpos d’água de menor contribuição e portanto, mais sensíveis às intervenções antrópicas estão localizados nas áreas de maior sensibilidade ambiental e onde o parcelamento é mais adensado, configurando...
	4.7 Políticas Públicas, Ordenamento e Gestão do Territorial na APA SFX
	A principal questão que se apresenta neste capitulo, se refere governança e às políticas públicas direcionadas ao ordenamento territorial da área da APA SFX, visando à preservação de seu capital natural, sobretudo, os relacionados aos recursos hídrico...
	Como formular políticas para este tipo de ocupação, como atender necessidades de saúde pública, educação, moradia as residentes permanentes locais e ao mesmo tempo também atender a demanda sazonal, de uma população ainda maior que corresponde a 67% da...
	Que interesses terão que ser levados em consideração quando as residências secundárias localizadas nas áreas rurais na região não contam com abastecimento de água, coleta de esgoto ou recolhimento do lixo e, em grande parte, está com irregularidades j...
	Como articular políticas públicas para um ordenamento territorial de uma área especialmente crítica e exigente do ponto de vista de sua sensibilidade ambiental, com declividades acentuadas, hidrografia adensada, tributária de um compartimento hidrográ...
	A formulação dessas políticas para o ordenamento do território da APA SFX e seus reflexos nos recursos hídricos terá que se pautar em um intricado arcabouço legal que, por vezes, pode mais confundir a organização e proteção do território do que propri...
	4.7.1 Planejamento Estratégico da APA SFX  como Ferramenta de Governança do Território
	Durante os anos de 2012 e 2013 foram realizados estudos sobre governança da APA SFX e também sobre a representatividade de seu Conselho Gestor, visando à elaboração de um planejamento de seu território. Este estudo foi desenvolvido juntamente com o Co...
	Seguindo a linha de raciocínio de Delgado (2010), o estudo realizado na APA SFX visando seu planejamento e ordenamento de seu território, analisa a necessidade de relacionar a territorialização das políticas públicas, entendida como a aproximação do p...
	De outra forma, também considera como as políticas de apoio à gestão territorial descentralizada correspondem a uma delegação de poder da municipalidade em benefício de um consórcio de atores públicos, privados e civis. Esta colocação, por sua vez, re...
	Neste sentido, qualquer intervenção na realidade, visando uma governança territorial em que se considere todos atores envolvidos, só obterá sucesso se for capaz de responder aos anseios de seus beneficiários e pautar-se pela visão que os atores políti...
	Ao analisar o Planejamento Estratégico da APA SFX é possível constatar uma participação da comunidade local através de sua representação no Conselho Gestor, no entanto, vale observar o esforço de tornar esses atores locais agentes do processo de formu...
	Porém, pelo fato da APA SFX ser uma Unidade de Conservação Estadual,  a sua gestão é feita pelo governo do Estado de São Paulo através da Fundação Florestal, as ações não são imediatas, e no mais das vezes, as políticas de Estado deixam de antever seu...
	Visando elabora um Planejamento de seu território que pudesse servir de base para a criação de políticas públicas que visassem a proteção ambiental da APA SFX foi franqueada a participação pública a todos os atores sociais e políticos locais, mesmo àq...
	Esta dissertação elencou algumas das priorizações descritas no Planejamento Estratégico da APA (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013), elaboradas através da participação da comunidade nos encontros como subsídio para orientar as principais linhas de atuação do p...
	Neste sentido seguem algumas diretrizes de priorização das ações:
	Priorização
	1. NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
	1.1. Criação de Câmara Técnica de Cadeias Produtivas Sustentáveis;
	1.2. Estabelecimento de parcerias com instituições para intercâmbio de conhecimento relacionado às cadeias produtivas;
	1.3. Divulgação das políticas públicas de comercialização e financiamento relacionadas às cadeias produtivas em questão;
	1.4. Estímulo a práticas de agricultura sustentável;
	1.5. Estímulo ao desenvolvimento do turismo sustentável;
	1.6. Fomento ao artesanato e a culinária típicos e sustentáveis ligados à identidade local.
	2. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
	1.
	2.
	2.1. Mapeamento dos atributos naturais;
	2.2. Implementação do PAN-Muriqui em São Francisco Xavier;
	2.3. Incentivo a criação de novas RPPNs;
	2.4. Uso racional dos recursos Hídricos – PSA;
	2.5. Separação e destinação de lixo apropriadas;
	2.6. Captação adequada da água;
	2.7. Coleta e Tratamento de Efluentes Domésticos, Industriais e de Serviços;
	2.8. Estímulo ao manejo sustentável das propriedades rurais.
	3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
	2.
	3.
	3.1. Promoção da regularização das áreas;
	3.2. Fiscalização do parcelamento irregular do solo;
	3.3. Criação de Agenda para Diretrizes de Política Habitacional para o Distrito de SFX;
	3.4. Ampliar área da APA para além do Rio do Peixe.
	4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURA TRADICIONAL
	4.
	4.1. Estruturação um Programa de Educação Ambiental para a APA em consonância com o Plano de Manejo;
	4.2. Potencialização do trabalho do CRA – Centro de Referência Ambiental.
	5. GOVERNANÇA
	5.
	5.1. Melhoria da capacidade de atuação da Subprefeitura na resolução de problemas locais;
	5.2. Criação de Diretoria de Desenvolvimento Rural na PMSJC;
	5.3. Governança do Conselho Gestor;
	Referente à diretriz sobre Conservação dos Recursos Naturais as suas prioridades mais altas estão descritas da seguinte forma: incentivo a criação de novas RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio Natural) que segundo a lei do SNUC são unidades de cons...
	O mapeamento dos riscos e oportunidade da APA SFX é de fundamental importância para uma série de fatores, o primeiro deles está relacionado à participação pública da sociedade civil e seu envolvimento nas questões de proteção ambiental para área, o qu...
	Neste sentido o ordenamento territorial da APA SFX terá que estar embasado em um processo de elaboração de Políticas Públicas que tenham como abordagem principal a territorialização da governança (BONNAL, 2007), que busca utilizar a noção de territóri...
	Essa premissa assume posição estratégica para a APA SFX que nas ultimas décadas sofre com um comprometimento de seu patrimônio natural, aferido por esta dissertação através dos índices elevados de sensibilidade ambiental e de um uso e ocupação do solo...
	O quadro apresentado revela a importância do poder público e executivo tanto Municipal como Estadual e de suas ações de comando e controle através de seus regramentos, fiscalizações e leis. No entanto, este trabalho de pesquisa argumenta com base nas ...
	Isto porque, já existe um regramento para a área em questão através do Estado e do Município, regramentos esses que necessariamente necessitam de adequações e revisões, algumas já previstas pelo poder público local para o ano de 2014, como a revisão d...
	A base epistemológica utilizada por essa dissertação para o estudo do ordenamento e da governança do território como articulação para elaboração de políticas públicas na APA SFX está relacionada a um campo da Ciência Política que se convencionou chama...
	O referencial neo-institucionalista, que enfatiza os acordos, regras, organizações, criados pelos atores no nível local para diminuírem os custos de transação de acesso a mercados, territórios, recursos naturais, insumos ou matérias primas, ou para se...
	Para Novaes o neo-institucionalismo, compreendido como um movimento de resgate e de renovação quanto à importância dada às instituições, contextualiza-se, numa “consequência cumulativa da transformação moderna das instituições sociais” (NOVAES, 2006)....
	Para ajudar na análise da representatividade dos atores da APA SFX, esta dissertação buscou nos modelos esquemáticos desenvolvidos por Dagnino (apud FRACALANZA, 2013) para melhor interpretar o mecanismo de funcionamento da APA SFX. Neste modelo o auto...
	Tabela 20: Modelos esquemáticos de representação.
	Fonte: Dagnino (apud FRACALANZA, 2013.
	Neste caso a APA SFX tem seu funcionamento relacionado entre o modelo de Desenvolvimento Organizacional e Processo de Conflito e Barganha.
	Em síntese o trabalho feito com base no Conselho Gestor na APA SFX teve como propósito identificar a sua organização institucional e política sendo este Conselho, instituído formalmente por lei, contando com representações de diferentes seguimentos da...
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