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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: o caso da APA de São Francisco Xavier - SP.  
 

RESUMO 

 

Esta pesquisa de mestrado teve por objetivo investigar se a Área de Proteção 
Ambiental (APA) consegue promover a conservação ambiental e o desenvolvimento 
socioeconômico a partir do uso sustentável dos recursos naturais. Para isto, utilizou-
se de um estudo de caso na APA estadual São Francisco Xavier, localizada no 
município de São José dos Campos-SP. A partir de uma abordagem de 
multimétodo, quali-quantitativa, utilizou de referencial bibliográfico, trabalho de 
campo, observação participante, aplicação de questionários e uso de 
geoprocessamento para o levantamento de dados primários e secundários. A 
pesquisa se desenvolveu em duas análises: a primeira investiga se ocorre tanto a 
conservação ambiental quanto o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico por 
parte da APA no local; a segunda visa confrontar o resultado obtido em primeira 
análise à conformidade do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a 
atuação do Mercado Imobiliário. A amostragem desta pesquisa foi direcionada aos 
subgrupos produtor familiar de leite, pousadas e imobiliárias, dado a influência deste 
na transformação produção espacial local. O resultado conclui que a APA, com suas 
restrições de uso promove a conservação, dado ao aumento da área verde local, 
porém não dispõe de meios efetivos e permanentes para garantir a promoção do 
desenvolvimento socioeconômico a partir do uso sustentável de seus recursos 
naturais, deste modo, não atinge plenamente ao que esta política se dispõe. Um 
reflexo desta incompatibilidade é o avanço da abertura de estradas para as zonas de 
uso mais restritivos da APA e o aumento da ocupação em 83% de áreas construídas 
de 2007 a 2017, resultado direto do incremento da ocupação de segunda residência, 
transformação no uso da terra e mudança no perfil socioeconômico local, o que 
revela a falta de eficiência da gestão da APA. Outra questão importante, que não foi 
objeto desta pesquisa, é se a regeneração das áreas verdes garante a manutenção 
da biodiversidade local, fato que a ampliação da área verde pode ocultar. Deste 
modo, verifica-se que a falta de estruturação deste instrumento em garantir 
sobretudo possibilidade de promoção social local, atrelado à falta de fiscalização 
municipal de seu território contribui para que o Mercado Imobiliário atue como 
principal força reguladora através da oferta e procura, facilitando condições de 
comercialização irregular do território em lotes abaixo ao módulo rural (20 mil 
metros). Outra questão importante levantada pelo trabalho é a tendência dos 
espaços conservados estarem sujeitos a uma apropriação de determinados grupos 
sociais interessados na riqueza ambiental, fato que implica em um choque de 
interesses culturais e mudança abrupta no perfil social local, desterritorializando a 
população tradicional.  
 
Palavra-chave – Área de Proteção Ambiental (APA.; São Francisco Xavier (SFX). 
Conservação. Desenvolvimento Sustentável. Planejamento Urbano e Regional. 
Política Pública Ambiental. 

 



 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA (EPA) AS AN INSTRUMENT OF 

TERRITORIAL AND REGIONAL PLANNING FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: the EPA case of São Francisco Xavier – SP 

 

ABSTRACT 

 
This research aimed to investigate whether the Environmental Protection Area (EPA) 
can promote environmental conservation and socioeconomic development from the 
sustainable use of natural resources. For this, a case study was used in the São 
Francisco Xavier state EPA, located in the municipality of São José dos Campos-SP. 
From a multi-method, qualitative-quantitative approach, it used bibliographic 
references, fieldwork, participant observation, questionnaire application and 
geoprocessing for the collection of primary and secondary data. The research was 
carried out in two analyzes: the first investigates whether environmental conservation 
occurs as well as the stimulus to socioeconomic development by the EPA in the 
place; the second aims to compare the result obtained in the first analysis with the 
National System of Conservation Units' compliance and the performance of the Real 
Estate Market. The sampling of this research was directed to the subgroups family 
producer of milk, inns and real estate, given the influence of this in the local spatial 
production transformation. The result concludes that the EPA, with its use restrictions 
promotes conservation, given the increase of the local green area, but does not have 
effective and permanent means to guarantee the promotion of socioeconomic 
development from the sustainable use of its natural resources, this does not fully 
achieve what this policy provides. A reflection of this incompatibility is the advance of 
the opening of roads to the more restrictive areas of use of the APA and the increase 
of occupancy in 83% of built areas from 2007 to 2017, a direct result of the increase 
in the occupation of second residence, transformation in the use of land and change 
in the local socioeconomic profile, which reveals the lack of efficiency of EPA 
management. Another important issue, which was not the object of this research, is 
whether the regeneration of green areas guarantees the maintenance of local 
biodiversity, a fact that the enlargement of the green area can hide. The lack of 
structuring of this instrument to ensure, above all, the possibility of local social 
promotion, coupled with the lack of municipal supervision of its territory, contributes 
to the fact that the Real Estate Market acts as the main regulatory force through 
supply and demand, facilitating conditions of irregular sale of the territory in lots 
below to the rural module (20 thousand meters). Another important issue raised by 
the work is the tendency of the preserved spaces to be subject to an appropriation of 
certain social groups interested in environmental wealth, a fact that implies a clash of 
cultural interests and abrupt change in the local social profile, deterritorializing the 
traditional population. 
 
 
Keyword - Environmental Protection Area (EPA). São Francisco Xavier (SFX). 
Conservation. Sustainable Development. Urban and Regional Planning. 
Environmental Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão central desta dissertação é compreender se a Área de Proteção 

Ambiental (APA) é um instrumento de planejamento territorial e regional efetivo para 

garantir a ocupação humana e o uso sustentável dos recursos naturais com a 

conservação ambiental. Para tanto, esta investigação discute a complexa equação 

entre garantir a conservação do meio ambiente e ao mesmo tempo promover o 

desenvolvimento socioeconômico dos atores sociais residentes em APA.  

Os estudos sobre a efetividade da APA, bem como das Unidades de 

Conservação (UCs) como um todo não são uma temática nova no país e no mundo. 

Entretanto, propor formas de organização para a ocupação humana, de modo a 

respeitar a conservação ambiental é o grande desafio do século para o 

planejamento, dado a multiplicidade de organizações sociais no planeta e em 

diferentes níveis de desenvolvimento.  

Com a finalidade de contribuir para a discussão sobre a efetividade das 

Políticas Públicas Ambientais e como esta dialoga com as políticas públicas de 

desenvolvimento, o presente trabalho tem como centro de análise a APA entendida 

como instrumento de ordenamento territorial.  

Assim, como objetivo da pesquisa buscou-se responder a seguinte questão: A 

APA como instrumento de planejamento para a organização territorial cumpre o 

papel de conciliar a conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico, 

a partir do uso sustentável dos recursos naturais? Para responder esta pergunta a 

pesquisa utiliza como estudo de caso a APA, de São Francisco Xavier (SFX), no 

município de São José dos Campos, devido a riqueza em biodiversidade e recursos 

hídricos que a insere em um cenário regional importante de preservação de serviços 

ambientais. 

Para investigar a questão central, objetivo desta pesquisa, outras perguntas e 

os objetivos específicos são pertinentes. As seguintes questões investigativas, a 

seguir: 

 Está ocorrendo a conservação ambiental na APA SFX? 

 Está ocorrendo a promoção do desenvolvimento social e econômico? 

Para tanto, através do referencial teórico, trabalho de campo, aplicação de 

questionários e uso do geoprocessamento torna-se necessário: 

 Levantar dados socioeconômicos para o local de estudo; 
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 Identificar as estruturas disponíveis para o desenvolvimento da sociedade 

local; 

 Identificar através da ampliação das estradas rurais e áreas construídas, 

enquanto vetores de expansão; 

 Confrontar as áreas mapeadas ao Plano de Manejo; 

 Identificar áreas em campo, em inconformidade com Plano de Manejo; 

 Relacionar padrões de uso do solo às efetividades de atuação da APA e 

fiscalização municipal; 

 Analisar o conteúdo do arcabouço legal vigente para APA SFX; 

 Trabalhar com a percepção ambiental da população amostrada para 

identificação do nível de satisfação pessoal. 

 

Deste modo, objetiva-se reunir informações necessárias para verificar se os 

instrumentos disponíveis para a APA, o Conselho Gestor, Plano de Manejo e 

Zoneamento Econômico-ecológico são suficientes para garantir a conservação e 

desenvolvimento sustentável para os atores locais e regionais. 

Este trabalho teve como lente de análise a perspectiva do Planejamento 

Urbano e Regional, que por gozar de um caráter multidisciplinar e policêntrico 

objetiva saltar sobre o limitante uso perverso das ciências no tocante a uma análise 

exclusiva e reduzida devido ao excesso de especialização.  

Milton Santos (1988) evidencia que a excessiva especialização das ciências 

do pensamento, como a própria Geografia, acaba por reduzir a capacidade de um 

enfoque global e crítico da realidade em análise. Assim, torna-se necessário um 

esforço em colaboração dos mais diversos conhecimentos para a compreensão da 

sociedade em seu movimento continuo no espaço, fato que este trabalho se ousa 

lançar para a análise proposta.   

É claro na perspectiva deste trabalho que, para refletir o planejamento no 

Brasil deve-se obrigatoriamente ter a lucidez do processo histórico que esta nação 

foi cunhada.  

As geógrafas Becker e Egler (1996) trazem em seus estudos que para se 

compreender a apropriação do espaço nacional da forma como está posta, 

centralizadora e excluidora das classes menos favorecidas, deve-se 

necessariamente observar a raiz da questão latifundiária nacional.  
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Assim, as unidades de organização territorial, Províncias e Sesmarias, 

revelam-se na raiz da questão latifundiária nacional: a concentração de grandes 

porções de terras em posse de poucos aliados a um consumo exploratório e 

compulsivo dos recursos naturais sobre base de uma sociedade de classes, cuja 

força de trabalho era predominante escrava. (BECKER; EGLER, 1996).  

Neste sentido, compreender a forma de organização dos territórios, sobretudo 

no atual nível de complexidade das regiões brasileiras, deve-se necessariamente 

atentar para as formas de organizações sociais, seus condicionantes e interesses 

individuais que se desdobram e forjam este espaço.  

 Um dos produtos deste complexo processo está a ocupação humana no 

bioma da Mata Atlântica. Este bioma endêmico do Brasil recobria quase toda faixa 

litorânea nacional. Entretanto, no processo de ocupação do país a mata foi reduzida, 

sendo seu território ocupado pela maior parte do adensamento urbano do país. Os 

dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2015) revelam que hoje no país dos 1,3 

milhões de hectares de vegetação nativa, resta cerca de 12,5%, tendo como 

principal fator de pressão a ocupação humana, sobretudo urbana. 

Desta feita, torna-se evidente que, para abordar a questão do ordenamento 

territorial no país que possui biomas inteiros sofrendo profundas transformações, 

deve-se incluir a discussão sobre a criação e gestão do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação (SNUC) e suas unidades de áreas protegidas, enquanto 

Política Pública de planejamento territorial, conforme ressaltado pelo professor Luiz 

Renato Vallejo (2002). 

O Brasil possui como uma principal medida para a proteção de áreas de 

interesse natural e cultural às Unidades de Conservação (UC), denominação dada 

às áreas protegidas inseridas no SNUC. Estas são áreas de características naturais 

importantes, cuja estratégia de gestão é a manutenção dos recursos naturais por um 

longo período de tempo, com a finalidade de garantir sua recuperação e restauração 

do meio natural. 

 A fim de garantir a eficácia e eficiência destas unidades de gestão territorial 

foi instituído no país, através da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, o 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Desde então, estão as UCs 

assistidas por critérios, normas e ações comuns com o objetivo de garantir a 

integridade de porções naturais e culturais relevantes, com ênfase em se preservar 

a biodiversidade.  
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Esta lei determina 12 categorias de UC, sendo classificadas a partir dos usos 

e manejos permitidos: as UC de Proteção Integral e as UC de Uso Sustentável. O 

primeiro grupo somente admite que as áreas tenham um uso indireto, ou seja, que 

não envolva usos e danos. Já o segundo grupo, admite o uso sustentável e 

presença de ocupação humana, conciliando uso e conservação (BRASIL, 2000). 

Dentre as UCs de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental (APA) é 

talvez a categoria de maior complexidade no sentido de implementação e jurisdição, 

uma vez que é a unidade que mais procura conciliar a preservação de atributos 

naturais importantes em áreas dotadas de população expressiva. Seu grande 

diferencial é não necessitar da desapropriação da propriedade privada e a retirada 

da população local. Ao contrário, ainda se dispõe a garantir uma possibilidade maior 

de usos desde que tragam a prerrogativa do desenvolvimento sustentável e estejam 

contemplados em plano de manejo. 

Assim, conciliar as diversas atividades econômicas que se desenvolvem no 

território de uma APA a manejos específicos, menos danosos ao meio ambiente é 

um dos principais desafios desta UC.  

A socióloga Cristina Teixeira (2005) analisa a APA a partir de sua premissa ao 

incentivo do desenvolvimento sustentável. Em seu estudo de caso, na APA de 

Guaraqueçaba - PR, discute a promoção da conservação do meio natural e do uso 

sustentável de seus recursos naturais, caracterizado naquele caso, pela perspectiva 

da “naturalização” da sociedade, a qual se fundamenta na inserção de soluções 

técnicas para adequação do indivíduo no manejo da terra.  

A autora apresenta que, neste caso, as questões sociais estavam em função 

da conservação do ambiente, submetendo o que era singular aos atores sociais ao 

mero rol das soluções técnicas, sem o real empoderamento social participativo e 

aproveitamento das práticas tradicionais.  

Este fato resultou em alguns efeitos perversos da conservação no trato social, 

como o empobrecimento e a marginalidade de agricultores. Por diversos motivos, 

entre eles a falta de estímulo financeiro e de instrução técnica eficiente; pequenos 

agricultores que não se adequaram as técnicas de manejos postas, passaram a 

desenvolver práticas produtivas que naquele local os colocam na clandestinidade 

(TEIXERA, 2005). 

Além disto, outros autores, como Daguinete Maria Chaves Brito (1998) aponta 

para a característica de ficções jurídicas que a maior parte das UCs assumem no 
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país. Isto ocorre porque estas não executam suas funções estabelecidas em lei e 

assumidas no plano de manejo na prática, não possuem um Conselho Gestor 

regular e atuante bem como nem ao menos a própria população residente tem 

conhecimento da UC. 

 Fabiana Pureza de Almeida (2014), em vista do processo histórico desta 

política pública no país, aponta que os manejos estabelecidos para as UCs foram 

definidos mais a partir de interesses políticos e institucionais específicos do que 

como resultado de um levantamento técnico adequado. Portanto, é possível 

perceber alguns indícios que apontam para a fragilidade desta política pública de 

planejamento territorial, entre a sua elaboração, interpretação, implementação e 

acompanhamento. 

Ainda sobre a implementação de UCs no país, Lúcia da Costa Ferreira e 

colaboradores (2001), abordam os conflitos sociais que surgem a partir das relações 

e divergências de interesses entre os atores da produção do espaço (órgãos 

governamentais, moradores e ONGs atuantes) na APA de Ilha Comprida, Estação 

Ecológica de Juréia-Itatins e no Parque Estadual do Alto do Ribeira (PETAR), 

localizados no litoral sul do estado de São Paulo. Estes autores destacam para a 

nova colonização que ocorreu a fim de compatibilizar as exigências internacionais de 

integração da população local no processo de instituição e desenvolvimento destas 

Áreas Protegidas.  

Neste sentido, chamam de colonização a imposição de normas por parte da 

Política SNUC para os habitantes, agora considerados integrantes da UCs. Tais 

medidas impactaram de modo direto hábitos e condutas, promovendo uma 

destradicionalização e mudanças sociais profundas nas quais a população local foi 

submetida. Adverte-se, então o choque social de grupos que antes de serem 

enquadrados como residentes de UCs estavam esquecidos pelas Políticas Públicas 

de bem-estar social e de uma dinâmica global, mas que agora ocupam centralidade 

nas intervenções institucionais por ocuparem espaços de interesses ambientais 

estratégicos (FERREIRA et al., 2001). 

 A APA SFX faz parte do Mosaico Mantiqueira, um complexo formado por 

UCs e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) com o objetivo de 

promover a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica na região da Serra 

da Mantiqueira. 
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Sua área é formada, portanto, de um relevo acidentado, de altitude variante 

de 720 a 2.082 metros, composta pelo bioma Mata Atlântica e com grande riqueza 

de drenagem, sendo seu principal curso d`água o Rio do Peixe, principal tributário 

para o Rio Jaguari, que por sua vez é um importante tributário para o Rio Paraíba do 

Sul, tanto no fornecimento de água quanto de energia (SÃO PAULO, 2011). 

Outro fator, de forte sensibilidade ambiental para a área é a presença dos 

últimos bandos do macaco Muriqui - o maior primata da faixa tropical das Américas, 

observado pela primeira vez em regiões de altas altitudes pela ecóloga Marilene 

Mesquita Silva (1999).  Em decorrência, ainda do bom estado de conservação da 

APA, este território ainda é um berço e habitat natural para este macaco endêmico 

da Mata Atlântica, ameaçado de extinção, dado ao forte processo de ocupação 

neste bioma (SILVA, 1999). Neste sentido, tanto a APA SFX quanto o distrito em 

que esta UC se insere adotaram o macaco enquanto símbolo de preservação do 

território.   

Embora a APA SFX estabeleça um Plano de Manejo, o qual objetiva, 

principalmente, disciplinar e racionalizar o uso dos recursos naturais para promoção 

da qualidade de vida dos residentes, sustentabilidade econômica e proteção dos 

ecossistemas (SÃO PAULO, 2008) o local possui fortes pressões ambientais. 

Autores como Jussara S. de Medeiros (2005), Rodolfo B. dos Santos (2007) e 

Alexandre R. Marques (2014) identificaram ameaças nesta unidade, as quais 

indicam para possíveis inconformidades com as normas de manejo e uso do solo na 

prática ou pela insuficiência de Políticas Públicas de estímulo à conservação 

ambiental e ao desenvolvimento social.  

As principais e urgentes pressões sobre os recursos naturais da APA SFX, 

com as quais a proposta de desenvolvimento sustentável se defronta no território, 

são em decorrência da ocupação humana: de característica urbana para além do 

núcleo urbano e ao excessivo parcelamento do solo.  

A crescente especulação imobiliária e a supervalorização do preço da terra, a 

expansão de núcleos urbanos e os impactos da ocupação em área ambientalmente 

sensível ou irregular, o desenvolvimento de atividades produtivas de relevante 

impacto do ponto de vista da transformação da paisagem como o turismo, a 

pecuária, a exploração ilegal do palmito e a caça de animais silvestres, entre outros 

são alguns exemplos de pressões que afetam diretamente a qualidade ambiental do 

local.  
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Deste modo, observa-se que na APA SFX, apesar da atuação presente do 

Conselho Gestor, a constituição dos instrumentos de ação do mesmo e a relativa 

participação social, seu território não sai ileso das forças do Capital especulativo. Tal 

fato pode ser constatado com a elevação do preço da terra bem como expansão de 

equipamentos tipicamente urbanos como rede de luz, telefônica e internet para além 

da mancha urbana. Tais elementos servem de atração para a atividade turística, por 

exemplo, uma vez que a valorização das estruturas do espaço, aliado ao ambiente 

em preservação tornam-se condições agregadoras para este território atraindo, 

sobretudo, um público de elevado padrão de consumo.  

Evidentemente, nem sempre a atividade turística corresponde a uma via de 

desenvolvimento local sustentável, uma vez que é uma atividade econômica que 

necessita ser apoiada e planejada no sentido de conciliar os diferentes interesses 

que por ventura surgem em um mesmo espaço. Muitas vezes, quando o promotor 

desta atividade turística é um morador imigrante, atraído especificamente a esta 

localidade pela oportunidade de negócio, pode motivar um choque social e 

ambiental frente ao contexto local preestabelecido e a transformação da ordem 

social anteriormente vigente.  

Outro fator muito recorrente no desenvolvimento turístico em UCs é a falta de 

inserção da comunidade local nas atividades turísticas desenvolvidas, no sentido de 

que muitas vezes o tipo de atividade turística fomentada encontra-se deslocada da 

intenção de desenvolvimento da população local, como relatado no artigo de 

Amanda Maria S. Silva e Ricardo Rayan N. Rocha (2014). Este pode caracterizar-se 

pelo simples modo de vida rural e suas práticas coletivas.  

Neste sentido, para entender se a APA cumpre seu papel como instrumento 

de ordenamento é importante analisar como as atividades humanas se estabelecem 

em áreas de conservação e como são estimuladas para o desenvolvimento social, 

de baixo impacto ambiental.  

Faz parte da função ambiental da APA, reafirmado pelo Plano de Manejo em 

vigor, conservar e estimular os modos de vida existentes, promovendo seu 

desenvolvimento em consonância ao equilíbrio natural e preservar sua cultura e a 

tradição local.  

Portanto a qualidade de vida das populações locais, que está completamente 

relacionada à qualidade e o tipo das atividades de manutenção desenvolvidas no 

espaço é uma variável de importante centralidade na gestão da APA. Assim, esta 
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UC deve ser ordenada e monitorada, de modo a adequar as práticas estabelecidas à 

capacidade de suporte do território a qual pertence. Isto, porque, entende-se que 

refletir sobre boas práticas socioeconômicas realizadas por manejos adequados 

estimula a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Para tanto, a fim de lançar luzes sobre o complexo paradigma de atuação da 

APA, que é a realização do desenvolvimento sustentável, foi necessário traçar 

certos caminhos conceituais, que auxiliassem a busca por respostas à pergunta de 

pesquisa. 

Logo, a compreensão de desenvolvimento e de sustentabilidade, aliado a 

discussão sobre a conservação dos recursos naturais e seu uso por meio de 

serviços ambientais, como a promoção do desenvolvimento socioeconômico de 

baixo impacto ambiental foi essencial para compreender o conceito de 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, examina-se qual construção de 

desenvolvimento sustentável (estabelecido e praticado) está contido nas 

prerrogativas que definem este estudo de caso. 

Enquanto, enquadramento metodológico, nesta pesquisa multidisciplinar 

emprega-se a abordagem multimétodo, combinando métodos quantitativos e 

qualitativos. As técnicas utilizadas para a pesquisa centram-se no trabalho de 

campo, observação participante, aplicação de questionário e uso de 

geoprocessamento.  

A investigação deste trabalho está dividida em duas análises: a primeira -  

confrontando a conservação, mensurada através de mapeamento e trabalhos de 

campo e o desenvolvimento socioeconômico através da análise de dados 

secundários, trabalho de campo e aplicação de questionários; e a segunda -  análise 

confronta este cenário resultante da primeira confrontação sobre a influência da 

especulação imobiliária, sob as prerrogativas e ações do ordenamento posto pelo 

SNUC.  

Este trabalho procura contribuir para algumas esferas de discussão. No 

campo das Políticas Públicas Ambientais, espera-se contribuir para as discussões 

sobre a aplicabilidade do SNUC, enquanto decisivo para o ordenamento territorial 

nacional, também enquanto instrumento de diferenciação espacial, no tocante de 

aplicar um ordenamento diferenciado no território em relação ao seu entorno.  

Na perspectiva do Planejamento Urbano e Regional, agrega à discussão 

sobre a expansão da ocupação em APA e de como os aparelhos e estruturas 
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urbanas se inserem na paisagem conservada, relativizando as condições de 

características urbanas e rurais dentro da área de grande valor ecológico discutindo 

seus impactos. 

Vista-se também contribuir para a discussão da inserção da população local 

no contexto de APA, atentando para condições e restrições para promoção do 

desenvolvimento social local. 

E, por fim, como o conceito de desenvolvimento vem sendo apropriado no 

discurso da APA, enquanto conciliadora da conservação do meio natural em 

consonância ao desenvolvimento do capital social local, a sociedade residente.   

Desta feita, este trabalho apresenta-se estruturado em 8 capítulos. 

O capítulo 1 é esta presente introdução do trabalho. 

O capítulo 2 “Perspectivas fundamentais: o espaço e o território” apresenta a 

concepção utilizada neste trabalho para estes dois conceitos, centrais ponto de 

partida para qualquer trabalho em Planejamento Urbano e Regional.  

O capítulo 3 “A urgência da discussão do desenvolvimento sustentável” busca 

em complemento analisar desenvolvimento e sustentabilidade para situar a 

compreensão do termo desenvolvimento sustentável.  

O capítulo 4 por sua vez “A Política Pública Ambiental: o SNUC e seus 

desdobramentos” apresenta os instrumentos de políticas aplicados no país, o SNUC, 

suas categorias e a importância da APA. Encerrado assim o referencial bibliográfico. 

O capítulo 5 apresenta a “Metodologia”, com a escolha do recorte e os 

caminhos traçados para o desenvolvimento do trabalho a fim de responder a 

pergunta de pesquisa. 

No capítulo 6 “Apresentação dos dados obtidos pelas ferramentas de 

pesquisa” expõe as informações obtidas através da observação participante, 

aplicação de questionários e uso do geoprocessamento.  

Já o capítulo 7 “Discussão” apresenta uma análise crítica das informações 

obtidas relacionadas ao referencial teórico consultado. 

O último capítulo 8 “Conclusão” traz o fechamento teórico do trabalho, 

apresentando perspectivas futuras para a APA e as contribuições do estudo para a 

Política SNUC, o CG da APA, a população local e, por fim, ao Planejamento Urbano 

e Regional. 

Em último, no trabalho, consta o Anexo do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e os questionários utilizados nesta análise.   
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Ao leitor, dedica-se uma boa leitura do trabalho e que este contribua para a 

compreensão da realidade de uma APA no Brasil.  
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2 PERSPECTIVAS FUNDAMENTAIS: O ESPAÇO E O TERRITÓRIO 

  

Neste capítulo, apresenta-se o quadro teórico que fundamenta a investigação 

e a discussão desenvolvida nesta pesquisa. A investigação central desta dissertação 

está na relação estreita e complexa, entre a promoção da conservação ambiental e 

do desenvolvimento socioeconômico de baixo impacto ambiental, através da 

eficiência de gestão, por meio de um estudo de caso em uma unidade de 

conservação denominada Área de Proteção Ambiental (APA).  

Para tanto, guia-se aqui o leitor para alguns caminhos conceituais 

necessários para a compreensão do que é o desenvolvimento sustentável, tão 

almejado e apregoado como bandeira desta Política e objetivo final da APA. Inicia-se 

com o espaço e sua transformação através da técnica e uso social em território. 

Discutem-se os processos que se desdobram neste território como a 

desterritorialização/re-territorialização e de como isto afeta aquilo que idealizamos 

como cidadania. Estes conceitos são introdutórios para a concepção de 

desenvolvimento e sustentabilidade e, por final o que se entende por 

desenvolvimento sustentável. 

  

2. 1 Espaço: um elemento em constante produção. 

 

Para se compreender as especificidades do espaço e território da APA SFX, o 

qual é detalhado na metodologia - seção denominada “Área de estudo”, é 

necessário esclarecer o sentido atribuído ao conceito de espaço e território utilizado 

como perspectiva teórica para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Em partida, o espaço, conceito caro para a ciência geográfica, dado sua 

multiplicidade conceitual no próprio histórico de construção do termo dentro e fora 

desta disciplina foi compreendido a partir da concepção de Santos (1996, p. 10), 

deste modo:  

[...] O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável 
de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, 
objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os 
preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. O conteúdo 
(da sociedade) não é independente, da forma (os objetos 
geográficos), e cada forma encerra uma fração do conteúdo. O 
espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo 
cada qual frações da sociedade em movimento[...] (SANTOS, 1996, 
p. 10).  
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Portanto, ao mesmo tempo, que o espaço se dá pela realização da 

sociedade, compreendida aqui, como sua dinâmica realizada a partir do modo de 

produção que imprimem uma identidade no espaço em seu movimento, aquele 

também atua influenciando diretamente a organização da vida que os anima.  

Assim, Lefebvre (1976) define o espaço para além do ponto de partida ou 

chegada ou um espaço absoluto e puramente produto social, mas sim, como o lócus 

da reprodução das relações sociais de produção, afetando a sociedade em si 

disposta e sendo por ela afetada, continuamente.  

Logo, esses autores compreendem, resumindo a grosso modo, o espaço a 

partir das relações sociais, como produto e meio para a realização da sociedade e 

do espaço, que só é inteligível a partir da vida humana em movimento. Ao 

abordarmos determinado espaço devemos considerar como a sociedade se insere, 

se reproduz, fazendo uso dos objetos que nele estão dispostos, uma vez que, se 

trata de uma relação de influência mútua em continuo processo.  

Santos (1996) coloca ainda que a sociedade só se torna concreta a partir do 

espaço que produz e que este (espaço) somente faz-se inteligível através da 

sociedade, por isto não há como abordar a sociedade destacada do espaço, nem o 

contrário, podendo ser esta relação denotada de formação sócio-espacial. É 

importante ressaltar aqui, que a sociedade somente se realiza através da produção 

social no espaço porque imprime um trabalho neste.  

Assim, toda e qualquer ação do sujeito em prol de sua sobrevivência é 

realizada através do trabalho efetivado no espaço.  

Ao uso do conceito de espaço dever-se incluir a concepção de que neste 

espaço há sujeitos que estabelecem relação com a terra e, que compõem o 

movimento que é o mosaico do espaço e que por direito a uma análise justa devem 

ser considerados.  

Logo, considerar os espaços em sua totalidade é também atentar-se para 

quais práticas produtivas se estabelecem nele, pois são estas que se realizam no 

espaço, o qual por si rebate nos modos de vida que socialmente nele se 

estabelecem. 

Santos (1996) coloca a técnica como verdadeiro universal concreto, uma vez 

que esta, no atual mundo capitalista globalizado em que vivemos, é potencialmente 

a mesma. Assim, no mundo universalizado pela produção, troca, capital, mercado, 

da cultura, do modelo de vida é a técnica que se realiza independente do meio que 
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as recebe (SANTOS, 1996). Como será discutido no Capítulo 4 que trata das 

Políticas Públicas Ambientais, as políticas adotadas no âmbito de incentivo às 

Unidades de Conservação são técnicas, adotadas e embasadas, a partir de 

experiências internacionais para Áreas Protegidas (termo internacionalmente 

utilizado) e recomendações a partir da União Internacional para Conservação da 

Natureza – IUCN (International Union for Conservation of Nature IUCN).  

Portanto, esse conjunto de técnicas que se sobrepõem ao espaço, mesmo 

que através da adesão dos espaços protegidos por importantes interesses, ao 

mesmo tempo que promovem um ordenamento espacial local mundializam aquele 

espaço, tornando universal aspectos que antes poderiam ser tomados de modo 

específico e particular (SANTOS, 1978).  

O cuidado emerge no sentido de minimizar os impactos de uma 

mundialização perversa (SANTOS, 1978), que seria a universalização da técnica, do 

trabalho e dos atributos locais apoiados na concentração e centralização da 

economia, do poder político, de decisão, da informação, da cientificização, da 

economia e da cultura de massa. Fatores estes que alargam as desigualdades 

sociais e assim fomentam a opressão do indivíduo.    

Por compreender também o espaço a partir das relações de produção 

capitalista, Harvey (1973) expõe que mais pertinente do que delimitar de fato o que 

consiste o espaço é compreender quais as distintas práticas se estabelecem e, 

deste modo, criam diferentes concepções do espaço. Neste sentido, conhecer as 

práticas postas é fundamental para o entendimento do espaço, sendo o uso do 

conceito de espaço específico para a natureza do fenômeno apresentado.  

As práticas produtivas em sua relação com o espaço demonstram como o 

Capital supera as barreiras espaciais (geográficas e não geográficas), de modo a 

criar constantemente meios que garantam sua produção e reprodução. Desta feita, 

as distintas práticas, em livre iniciativa que ocorre em um mesmo espaço, viabiliza a 

expansão do Capital, tornando este lócus palco de disputas e conflitos. 

Para Santos (1985), a compreensão totalitária de uma determinada realidade 

em um determinado espaço só é passível de ser completa se considerar as 

contradições inerentes do sistema capitalista.  

Portanto, o espaço mais que palco para os acontecimentos, representa a 

própria imagem das ações, novas e antigas, realizada pelos mais diferentes 

agentes, motivados a partir de finalidades específicas.  
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Esta pesquisa busca compreender a complexidade da Gestão Pública para 

Área de Proteção Ambiental a partir de um estudo de caso na APA São Francisco 

Xavier – SJC, utilizando-se dos elementos de análises do espaço que Milton Santos 

propõe: homens, firmas, instituições, meio-ecológico e infraestrutura como lente de 

aproximação para uma análise em planejamento urbano e regional.  

Neste autor, o espaço é total e irredutível (SANTOS, 1996). Deste modo, 

embora as técnicas de análise exijam a divisão do espaço em elementos para sua 

compreensão, a análise dos resultados das interações homem-natureza deve ao 

final permitir a reconstituição do todo.  Assim, os elementos do espaço são os 

recortes propostos para se compreender a realidade.  

Homens são tidos como elementos do espaço na categoria de fornecedor de 

força de trabalho, estando este ativo no mercado de trabalho ou não, já que somente 

a existência de uma pessoa resulta em demanda de trabalho para outra.  

As firmas e as instituições, postas aqui de modo bem simples, têm como 

finalidade atender as demandas individuais e coletivas, sendo as firmas ocupadas 

pela produção de bens e serviços e as instituições responsáveis pela normatização, 

ordem e legitimação.  

O meio ecológico é posto como conjunto de complexo territoriais que 

constituem a base física e natural da vida, sendo este quanto mais interferido pelo 

homem, transforma-se em meio técnico. As infraestruturas seriam o trabalho 

materializado e geografizado na forma de sistemas de objetos: casas e plantações, 

por exemplo.  

Estes cinco elementos de análises do espaço também podem ser 

incorporados ao Planejamento Urbano e Regional como ferramenta para a 

compreensão da complexidade do espaço e das relações que se estabelecem sobre 

ele para, assim, desenhar quadros e projeções sobre qualquer realidade.  

A complexidade da relação entre esses elementos aumenta com o 

desenvolvimento histórico, o que torna esses elementos intercambiáveis e redutíveis 

uns nos outros, a exemplo de haver trocas de funções entre os elementos ou 

elementos que ocupam duas posições dentro de uma mesma análise.  

E, quanto maior o intercâmbio entre os elementos mais íntimo e intenso se 

torna a relação entre eles. Deste modo, o espaço entendido como totalidade torna-

se ainda mais evidente e deve ser considerado dentro do planejamento, uma vez 

que este se realiza de forma concreta, espacialmente. 
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A intenção da análise, a partir dos elementos do espaço de Santos é 

compreender como o Poder Público garante o ordenamento territorial para um 

ambiente natural de APA de forma a garantir o uso e manejo dentro dos estipulados 

em lei.  

Assim, a análise dos elementos do espaço buscou compreender como ocorre 

a inter-relação entre os elementos do espaço de Santos dentro do contexto da APA 

SFX para que, em um olhar aproximado, identificar os homens que vivem e atuam 

neste espaço. Isto é, seja apenas residindo, residindo e trabalhando ou aqueles que 

se deslocam para imprimir seu trabalho. Observar os poderes de firmas ou 

instituições, presentes naquela localidade, pontuando quem e como atua. O meio 

ecológico como sendo a base espacial do estudo, somado a quais infraestruturas se 

fazem presentes, agregando positivamente ou não para um estado de proteção do 

meio ambiente que se espera encontrar em uma APA.  

O espaço não apenas abriga uma sociedade diversa, mas também grupos e 

iniciativas individuais que imprimem uma determinada intencionalidade, os quais em 

muitas vezes, divergem por terem diferentes discursos e visões de mundo como 

plano de fundo.  

Assim, este espaço, sobre constantes movimento, tomado pelas relações de 

disputa se metamorfoseia em território (SANTOS, 1988). O espaço transformado em 

território, uma vez que, se assume em sua extensão física um espaço de disputa, de 

interesses e da realização da dominação. 

 

2.2 O território: do espaço de disputa à discussão da promoção da cidadania. 

  

Este trabalho compreende que, para se conhecer um território é necessário 

compreender as relações de poder, domínio e interesses que o determinam. Neste 

viés, Marcelo Lopez de Souza (1995) coloca o conceito de território “... 

fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de 

poder”, sendo o elemento poder o aspecto de principal atenção para chegar a 

“...quem domina este espaço e como?” (SOUZA, 1995 p. 78-79).  

Em uma abordagem, mais aprofundada, na questão do território, até mesmo 

para uma compreensão maior sobre os limites políticos-administrativos dos lugares é 

de suma importância reconhecer aspectos como: sua composição física presente; 

qual seu uso e seus produtos; quais relações afetivas e de identidade são 
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estabelecidas entre o grupo social e o espaço habitado, para então, obter clareza na 

definição deste território.   

 Neste sentido, a perspectiva territorial oferece para o investigador a 

possibilidade de observar o espaço em si apropriado e ocupado por grupos sociais, 

os quais estabelecem relações de forças entre si; atribuem relações com o espaço, 

sendo funcional ou afetiva; revelando uma dimensão de conflitualidade que é 

perceptível nesta escala de análise.  

O território possibilita, dentre algumas perspectivas, também a leitura da 

realidade a partir da compreensão das relações de poder que se estabelecem, 

sendo este político e/ou simbólico. A complexidade e o emaranhamento que as 

relações sociais atingem nos dias atuais, principalmente como resultado da 

supressão espaço-tempo reforçado pelo maior dinamismo e aceleração da 

informação e dos transportes, reafirma a necessidade de atenção para as mais 

diversas formas de influência no espaço e a sua transformação em território.  

Para Haesbaert (1995), o processo de produção do espaço é sempre um 

movimento de desterritorialização e re-territorialização, não podendo estes dois 

elementos serem considerados em separado. Isto, porque parte de que a 

organização social atual é fortemente influenciada pelo capital, que tende a unir 

forma e funcionalidade e, desta feita, impõe-se no território promovendo um domínio 

político e ao mesmo tempo fomentando uma desapropriação simbólico-cultural do 

indivíduo. Logo, todo processo de desterritorialização é necessariamente 

acompanhado pelo movimento re-territorialização, sendo assim, uma 

multiterritorialidade. 

Cabe colocar aqui que desterritorialização é posta como o desdobramento no 

território da dinâmica de organização espacial dos modelos dominantes do capital, 

que ao se sobrepor ao território ocupado de modo imposto, cria estruturas, redes e 

padrões que reforçam as classes dominantes e o próprio modelo. Assim, o território 

agora organizado pela força do capital está sujeito a perda a identidade, tradição, 

costumes, laços e fronteiras até a anulação total de identidade e ausência de 

autonomia do indivíduo (HAESBAERT, 1995).  

Nos extremos da desterritorialização observam-se espaços habitados por 

indivíduos, cuja determinação principal é a sobrevivência biológica, garantida em 

grande parte das situações via condições de assistencialismo (HAESBAERT, 1995).  
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A re-territorialização é, portanto, a adequação desse sujeito a nova realidade 

imposta até a incorporação desta nova territorialidade, com o estabelecimento de 

novos vínculos afetivos e de identidades, porém, constantemente sujeitos ao reinício 

do processo desterritorializante.  

Faz parte da totalidade da análise territorial atentar-se para as forças de 

atuação e na forma de como se dá na dinâmica de ocupação espacial, uma vez vista 

a tendência de exclusão e desenraizamento para com os sujeitos imerso em locais 

de sobreposições de território e disputas. 

Assim, é fundamental para a análise considerar a sobreposição de territórios 

que ocorre no estudo de caso, tanto para considerar sobre as determinações dos 

usos do espaço quanto aos reflexos para o cotidiano da sociabilidade local.  

Antes de consolidar-se como APA SFX no âmbito Estadual, aquele espaço é 

parte de um território, recorte definido como integrante do distrito de São Francisco 

Xavier, que por sua vez, trata-se também de um recorte do território municipal de 

São José dos Campos. Portanto, atentar como estas arenas de influência 

conversam e se dispõem sobre o espaço é fundamental para compreender a 

realidade local ou parte considerável desta.  

No momento atual, o qual vivemos um modelo cívico subordinado ao modelo 

econômico (SANTOS, 2000) para a compreensão dos desdobramentos dos modos 

de organizações espaciais das sociedades (a forma como estabelecem seus 

assentamentos e definem condições básicas de vida) faz-se pertinente o 

entendimento do conceito de cidadania e de como este vem sendo suprimido em 

prol de uma economia que visa a maximização do lucro.  

Para tanto, cidadania para Santos (2000) é uma lei da sociedade, a qual 

deveria municiar o sujeito de uma força de se ver respeitado, dotados de direitos à 

moradia, alimentação, saúde, trabalho, justiça e liberdade, isto pelo simples fato de 

nascer imerso em uma sociedade.  

Entretanto, o autor é enfático ao colocar que vivemos num país que possui 

espaços sem cidadãos, no sentido de que necessidades básicas do indivíduo não 

têm sido supridas em sua integridade (SANTOS, 2000). Algumas afirmações desta 

assertiva menciona-se a extrema pobreza existente no Brasil, as situações de 

moradias em extrema insalubridade e o aumento do processo de favelização.  

O autor coloca ainda, que o processo de desruralização, grandes fluxos de 

migrações desenraizadoras, urbanização galopante e concentradora, expansão do 
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mercado e do consumo de massa, concentração dos meios midiáticos e de 

divulgação da informação, depreciação do ensino público, regimes de governos 

repressivos e instauração de um modo de vida, que privilegia os meios materiais 

pouco preocupados com a conservação ambiental transformou os indivíduos, o que 

seriam denotados como cidadão para consumidor, o qual aceita ser chamado de 

usuário (SANTOS, 2000).  

É válida, a análise aproximada sobre como está sendo construído o território 

e qual configuração territorial almeja-se, uma vez que, em tese, o território é o lócus 

da realização da cidadania, tal como ela está hoje, incompleta (SANTOS, 2000). 

O território assume, então, centralidade novamente, uma vez que este 

oferece a possibilidade de, através de mudanças em seu uso e padrão de gestão 

criar bases para um novo tipo de cidadania (SANTOS, 2000).  

Esta pesquisa propõe analisar como este sujeito não-cidadão está incluso na 

perspectiva de uma multiterritorialidade posta a partir da implementação de uma UC. 

Esta questão cabe na discussão da APA, enquanto promovente de um 

desenvolvimento social para os atores locais. 

 

2.3 O ordenamento territorial. 

 

Conforme Santos e Silveira (2001), o Estado Moderno, tal como existe, é 

definido por uma base física - o território usado. Assim, o Estado por meio de suas 

políticas territoriais é o grande regulador do espaço, gestor e indutor da ocupação 

territorial e, por suas ações, seria o grande mediador entre a sociedade e a natureza 

(MORAES, 2005).  

Neste sentido, o ordenamento territorial tem como objetivo articular as 

diferentes políticas públicas em uma mesma base territorial, realizando um 

planejamento integrado. 

Segundo Antônio Carlos Robert Moraes (2005), o Brasil tem avançado nos 

últimos anos no uso do ordenamento territorial como instrumento de 

descentralização e participação social, no sentido de uma maior democratização. 

Porém, o mesmo autor destaca um aspecto negativo na implementação do 

planejamento por parte do estado. O problema está na raiz das orientações entre 

duas concepções teóricas no tratamento do território, as quais foram implementadas 
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de forma incompatível: o conceito de eixo de desenvolvimentos e a proposta de 

zoneamento econômico-ecológico (MORAES, 2005).   

Os eixos de desenvolvimento têm como proposta direcionar os grandes 

investimentos infra-estruturais, porém excessivamente adotados na perspectiva 

circulacionista do território em fomento ao transporte automotivo, do que uma 

perspectiva transetorial (estimulando novos meios de integração do território) 

(MORAES, 2005). 

Já o instrumento de zoneamento econômico-ecológico, sob um viés 

principalmente conservacionista é implementado com o objetivo de viabilizar o 

desenvolvimento sustentável. Porém, é considerado um investimento de alto risco, 

uma vez que é de difícil operação e alto custo de elaboração (ANGRA FILHO, 2001 

apud MOARES, 2005). Outra dificuldade para este instrumento é em relação ao 

conflito de competências legal entre as esferas do poder público, no tocante que sua 

aplicação pode gerar conflitos de atuação governamental, exigindo modelos de 

cooperação complexos (MORAES, 2005).  

Vale-se que o ordenamento territorial se refere a uma visão macro de 

planejamento, com objetivo principal nos grandes conjuntos espaciais, como por 

exemplo: o bioma Mata Atlântica e território de interesses estratégicos, como as 

Unidades de Conservação (MORAES, 2005).  

Nesta visão, o ordenamento territorial deve tratar-se de um diagnóstico 

geográfico do território, contendo suas tendências, demandas e potencialidades para 

o uso, visando articular as políticas públicas neste sobrepostas (MORAES, 2005). 

As UCs, neste sentido, são categorias de ordenamento territorial que dispõe 

além do zoneamento econômico-ecológico como instrumento de ação, também o 

plano de manejo e o conselho gestor. Estas vistam se sobrepor a outros territórios 

de modo a conciliar as políticas públicas existentes no dado local com objetivo, em 

primeira instância, garantir a conservação dos atributos naturais. O nível de restrição 

ou permissão para seu uso dependerá da classificação da UC, dentre as 12 

categorias que o país dispõe para este tipo de área protegida.  

Assim, torna-se estratégico, territorialmente abordando, conhecer o conjunto 

de objetos disposto neste espaço socialmente demarcado; apresenta a fim de 

organizar, para que ocorra o aproveitamento eficiente do local, articulando os órgãos 

de gestão atuantes.  
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Os instrumentos que estas UCs dispõem permitem uma flexibilidade para 

adequar-se as diferentes realidades que estas se encontram. Entretanto, seu 

sucesso de atuação estará diretamente relacionado à capacidade de articulação de 

seus gestores as demais políticas e esferas de atuação neste território, para que se 

promova nestas condições o desenvolvimento sustentável.  

O capítulo 3 a seguir apresentará a discussão deste conceito, o 

desenvolvimento sustentável, de tão necessária compreensão para a função 

adequada da APA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3 O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTABILIDADE: CONTRASSENSO OU 

CONDIÇÃO NECESSÁRIA . 

 

O conceito de espaço, sua forma de produção e seu resultado na 

configuração territorial, atrelada a ideia de cidadania são elementos que revelam um 

caminho conceitual para o desenvolvimento sustentável, como uma perspectiva 

cívica a ser trilhada, dotada de valor e ética. 

Este capítulo insere especificamente a discussão sobre as formas de 

apropriação deste território, no sentido de definir quais as proposições atuais para o 

desenvolvimento, para então, apresentar o que é entendido por sustentabilidade.  

 Apresentam-se os principais elementos do ponto de vista da evolução e 

inserção da questão ambiental na agenda política mundial e nacional. Também, 

reflete sobre a evolução das Políticas Públicas para áreas protegidas no Brasil, com 

a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e destaque 

para a APA, neste estudo de análise. Por fim, finaliza-se com os resultados de 

outras pesquisas que também se desenvolvem a partir do objeto central na APA e 

do SNUC e que por este motivo trazem subsídios importantes para esta reflexão. 

 

3.1 A proposta de desenvolvimento.  

 

As transformações que o homem imprime no território, por meio de seu 

trabalho mediatizado pela técnica, estão provocando profundas alterações nos 

espaços como um todo (SANTOS, 1988).  

Os avanços tecnológicos e organizacionais possibilitam a transformação de 

qualquer objeto em potencial valor de troca. Assim, tanto a natureza quanto os 

recursos humanos tomados em prol de projetos de grupos dominantes, que visam 

não a produção de bens para melhoria da qualidade de vida do social como um 

todo, mas a produção com vistas ao lucro.  

O modo de ocupação e uso dos atributos naturais pelo homem, de modo 

generalista, tem sido pouco consciente ao impacto de suas ações (tomadas em 

conjunto) sobre a dinâmica terrestre.  

A capacidade do homem em impactar e causar alterações à dinâmica natural 

só foi considerada, questionada e discutida principalmente após os efeitos da 
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Revolução Industrial. Assim, é percebido tanto os reflexos na saúde humana, quanto 

na aceleração da degradação ambiental.  

A contaminação da água, do ar e do solo e as mudanças na dinâmica 

climática (SPOSITO, 2004) são exemplos de alteração pelo do trabalho do homem 

na ordem natural. Frente à essa degradação ambiental, o conceito de 

desenvolvimento tem sido algo de discussões para a definição do que se espera 

com a aplicação do termo.  

O conceito de desenvolvimento pode assumir diferentes conotações a partir 

do conjunto de interesses da sociedade que o utiliza. Um significado para este 

conceito está relacionado a necessidade de utilização dos recursos naturais pelo 

homem para a satisfação de suas necessidades, imediatas e futuras. Sendo assim, 

seu sucesso promissor é de garantir o crescimento do uso, permitindo o aumento na 

produção (KOLM, 2000). 

Destaca-se, nesta perspectiva a ideia implícita de que o desenvolvimento 

traduz em contínuo processo produtivo e consequente crescimento econômico. 

Neste viés, não é a democracia o sentido básico de organização da vida social, mas 

interesses de mercado estariam sobrepostos com as condições mais amplas e 

básicas para a satisfação da vida humana, como bem-estar, saúde e educação 

(LIMA, 2006 apud SEN, 2010).  

 Cabe colocar aqui, que nesta perspectiva de crescimento econômico, o grau 

de desenvolvimento, por muitas vezes, é mensurado pelo indicador sintético de 

renda per capita e Produto Interno Bruto (PIB), na intenção de traduzir o nível de 

desenvolvimento da nação (VEIGA, 2005).  

Para Herman Daly (2004), a concepção de um desenvolvimento 

acompanhado de um crescimento econômico constante é inconcebível, uma vez que 

a economia é um subsistema aberto do ecossistema terrestre, o qual por sua 

dimensão física é finito, não crescente e materialmente fechado.  

Como este desenvolvimento não refletia em melhoria na qualidade de vida, ao 

contrário, aumentava as desigualdades sociais e a exploração do meio natural, este 

significado foi sendo (re)discutido e o próprio método de aferição do que seria 

compreendido como desenvolvimento foi sendo paulatinamente questionado até que 

novos instrumentos foram sendo propostos.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) criado na década de 90 pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), foi um instrumento 
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de aferição do nível de desenvolvimento criado em resposta para superar a 

opulência da compreensão do termo para além da simplista visão econômica 

(restrita ao PIB). Assim, o IDH considera além da renda, a expectativa de vida e a 

educação média de uma população.   

Outro sentido atribuído ao desenvolvimento é o da busca pela satisfação das 

necessidades humanas de forma equilibrada, no qual esse equilíbrio seria atingido 

graças ao uso dos recursos tecnológicos. Estes propiciariam não somente ampliar a 

capacidade de exploração dos recursos naturais, mas também ser utilizado para 

melhorar as condições de vida do homem (ZAMBAM, 2009).  

Aqui, tem-se também no conceito de desenvolvimento com a finalidade de 

crescimento, no qual os usos das novas tecnologias podem proporcionar o aumento 

produtivo do homem, por meio de novas invenções e racionalização do uso dos 

recursos.  

Entretanto, um fator de atenção para esta perspectiva, deve-se ao fato de que 

o controle deste desenvolvimento estaria disposto àqueles que detêm a tecnologia; 

fato que condiciona a evolução neste sentido ao domínio de uma parcela mais 

restrita da população.  

Amartya Kumar Sen (2010) considera que, embora a inovação tecnológica e a 

modernização social promovam de certo modo a expansão da liberdade de 

determinadas sociedades, o centro ainda está no crescimento econômico, e não na 

ampliação da capacidade humana. 

Para este sentido, segundo a autora, o verdadeiro desenvolvimento deve 

centrar-se na ampliação da liberdade individual, atingindo aspectos relacionados à 

educação, saúde, direitos civis e liberdade política, como exemplos (SEN, 2010). 

Assim Sem (2010) propõe a teoria do desenvolvimento como liberdade, no 

qual o êxito de uma dada sociedade é observado para além das variáveis 

econômicas, como de renda, sendo também considerada a liberdade política, social, 

garantia de transparência e segurança protetora.   

Nesta perspectiva, o desenvolvimento deve fomentar a cidadania, dotando o 

indivíduo de seus direitos básicos como “[...] ter uma vida longa e saudável, ser 

instruído [...] além de possibilitar o acesso aos recursos necessários a um nível de 

vida digno...” empoderando este também em “[...] ser capaz de participar da vida da 

comunidade” (VEIGA, 2005, p. 85).  
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É importante considerar aqui, que a liberdade de escolha do sujeito é um fator 

fundamental para ocorrer desenvolvimento. Segundo esta concepção, a própria 

privação da liberdade representa um entrave para a constituição do conceito. Por 

exemplo: quando o desemprego e a falta de renda de um sujeito o privam do acesso 

à alimentação, moradia e vestimentas, despossui o indivíduo de seus direitos 

básicos e sua liberdade.  

Incluindo estas esferas de liberdades ao conceito de desenvolvimento, pode-

se superar o reducionismo da análise de toda a integridade do indivíduo apenas pela 

perspectiva econômica, a qual muitas vezes não traduz seu estado de satisfação e 

pleno desenvolvimento na vida.  

Nos últimos anos, como reflexo das transformações já observadas no planeta, 

resultado das práticas produtivas adotada pelo homem, um novo termo sobe a cena, 

com a finalidade de aproximar o desenvolvimento (encarado antes majoritariamente 

pela perspectiva econômica) a preocupação do equilíbrio ambiental, que é a 

sustentabilidade.  

Este termo, antes mesmo de ser um conceito isolado é um adjetivo que vem 

atribuir o sentido de ética e valor de elevada responsabilidade social e também de 

grandes incertezas.  

Atualmente, a sustentabilidade tem sido apropriada de maneira genérica e 

indiscriminada, principalmente como recurso de marketing, a fim de atrelar-se a algo 

que se queira vender ou divulgar a ideia de proximidade a preocupação das 

questões de suporte ambiental.  

Este fato ocorre devido à maneira deliberada em se associar vários enfoques 

à responsabilidade ambiental, gozando-se do termo para dissimular uma 

preocupação ambiental em prol de interesses particulares. Neste sentido, a próxima 

seção dedica-se a uma conceituação do termo para, posteriormente, discutir a 

proposta de desenvolvimento sustentável.    

 

3.1.1 Sustentabilidade como perspectiva do desenvolvimento 

 

O conceito de desenvolvimento não concebia um ideal de rumo para a 

sociedade. Era necessário, então superar o reducionismo da mera concepção 

econômica trazida por este conceito, respondendo em maior modo para a 

complexidade dos impactos do atual modo de vida capitalista. Assim, em 1987 
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aparece pela primeira vez, no Relatório de Brutland, o termo desenvolvimento 

sustentável, que se refere em satisfazer as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras em atenderem suas próprias 

necessidades. 

O termo sustentabilidade é facilmente apropriado, no sentido de referir-se à 

capacidade de um sistema em manter sua produtividade, mesmo estando sujeito à 

intenso esforço e/ou alterações, mesmo sendo algo de constantes reflexões 

teóricas. 

Neste sentido, o termo sustentabilidade é ser aplicado nas mais diversas 

situações, conciliando a promoção de um uso consciente dos recursos naturais, bem 

como, também garantir um aumento das bases de produção e reprodução, como por 

exemplo: o desenvolvimento de transporte sustentável com objetivo de fomentar 

mais transporte.  

Entretanto, sua significância é ainda mais complexa e, a sua apropriação 

leviana pode demonstrar uma postura política e social adotada. Novamente, o 

significado do termo varia conforme ao objetivo que se pretender atingir.  

Assim, sustentabilidade pode ser utilizada como reforço do atual modo de 

exploração dos recursos naturais e sociais, como apontado por José Eli da Veiga 

(2005). Isto ocorre, quando este termo é utilizado para superar o dilema entre 

crescimento econômico/conservação ambiental, no sentido de que há um patamar 

de crescimento econômico que, ao atingido, inverteria a situação de degradação 

ambiental, estimulando a qualidade ambiental (VEIGA, 2005).  

Nesta leitura de sustentabilidade, a concepção de impacto ambiental 

prejudicial ocorreria até um patamar de renda per capita atingida e, após o 

estabelecimento de novas relações de produção, as desigualdades sociais e o dano 

ambiental colocados pelo capital seriam superados.  

Este significante é questionável, uma vez que há tantos espaços como 

culturas, que os estilos de crescimento e as circunstâncias em que elas ocorrem são 

muito diversos. Além disso, o planeta já evidencia que não há suporte para manter 

mesmo padrão de crescimento produtivo para todas as sociedades.  

Outro entendimento para o termo sustentabilidade tem relação direta ao 

aumento da entropia do planeta. Isso significa, que em algum momento, dado a 

finitude dos recursos naturais, a humanidade deverá apoiar o decréscimo da 
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produção.  Nesta perspectiva, segundo Daly (2004), as sociedades deverão adotar o 

estado estacionário do meio ambiente.  

Deste modo, a sustentabilidade teria um foco nas melhoras qualitativas, por 

exemplo - substituindo produções por técnicas mais consoantes com o meio 

ambiente, que promova tanto a conservação ambiental quanto o desenvolvimento 

social, sem para isto, aumentar o consumo de matéria-energia.  

Em suma, o termo sustentabilidade ainda é algo de muita discussão e entre o 

próprio meio científico não há um consenso fechado. Um fato é que em seu âmago 

está embutida a relação de alto valor de responsabilidade social e ética. Sen (2000) 

relaciona a sustentabilidade ao ativismo cívico, na qual usa-se de valores e da 

democracia como um princípio incentivador dos modos de vida, dotando o homem 

de real comprometimento e valor para os assuntos ambientais. 

A sustentabilidade pode ser considerada a principal via de inserção do meio 

ambiente e o futuro de seus usos na agenda política internacional (VEIGA, 2005). 

Portanto, a sustentabilidade ambiental deve ser pensada a partir de múltiplas 

escalas de tempo e espaço, no sentido de alcançar o valor ético de solidariedade 

para as gerações atuais e as futuras (SACHS, 2008), rumo a formas democráticas 

para o desenvolvimento do espaço.  

 

3.1.2 Desenvolvimento sustentável: uma abordagem necessária para uma 

apropriação do espaço 

 

Quando se adentra ao conceito de desenvolvimento sustentável, observa-se 

que há uma nova relação como requisito a ser considerada: a sustentabilidade 

ambiental do crescimento e a melhoria na qualidade de vida (VEIGA, 2005).  

Deste modo, torna-se importante relacionar conhecimentos de pelo menos 

três campos, sendo um do comportamento humano, econômico e social; outro da 

evolução e do estado da natureza, e por fim, da configuração social do território 

(VEIGA, 2005). 

Assim, é importante considerar a sociedade e seus desdobramentos em suas 

formas de organização, o espaço que as contêm (sociedade e natureza), bem como 

o relacionamento homem/meio determinado através de uma dada configuração 

territorial.  
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Sen (2000) aborda, que a questão do desenvolvimento, também baseado nas 

teorias de desenvolvimento humano, poderá afetar o modo de vida do ser humano, 

na reformulação da organização social e, as próprias instituições de controle, para 

que tenham novas práticas e políticas. Um modelo de desenvolvimento que esteja 

centrado na ampliação das capacidades individuais, apoiado na democracia e na 

liberdade política, movido pelo interesse do bem-estar alheio (SEN, 2000). 

No debate do que é possível ou não no desenvolvimento sustentável, um 

elemento é certo, sua discussão extrapola a concepção econômica. O conceito de 

sustentabilidade evidencia e populariza, não seu significado real (o qual ainda é 

desdobramento para muitas discussões), mas como uma nova perspectiva para o 

desenvolvimento das sociedades atuais centrada em valores como ética, direito e 

justiça social.  

A começar pela revisão da matriz energética, pautada em combustíveis 

fósseis, predominantemente utilizada nos últimos séculos, incompatível com a 

pretensão do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, Ignacy Sachs (2007) 

coloca que a busca por perfis energéticos mais limpos remete a questionamentos 

mais amplos que vão desde o estilo de vida que se almeja, o padrão de consumo, a 

forma de organização espacial dos sistemas produtivos, a durabilidade na vida útil 

dos produtos até a reestruturação do espaço urbano como um todo.  

Neste sentido, este autor coloca que neste começo de século, estamos 

vivenciando o início de uma revolução energética, uma transição para um mundo 

pós-petróleo (SACHS, 2007). Mas não só isto, simultâneo a crise ambiental vivemos 

um agravamento da crise social, com a expansão do trabalho precário e degradante 

(SACHS, 2007), com os quais a nova ordem do desenvolvimento sustentável deverá 

lidar e solucionar.  

Neste sentido, mais que respostas prontas, o que se identifica no 

levantamento bibliográfico desta pesquisa sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável são apontamentos, proposições e esforço conceitual de análise para 

uma situação que está em curso de mudança e que parece ser irreversível. E tal 

fato, deve-se em relação aos impactos degradantes do modo de vida do homem no 

meio ambiente, os quais necessitam ser repensados e alterados definitivamente a 

fim de evitar alguma alteração irreversível na dinâmica terrestre.    
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3.1.3 Desenvolvimento sustentável na prática: alguns conceitos de novas economias 

 

Se desenvolvimento sustentável for encarado, enquanto um guia ético para o 

qual a sociedade se direciona, com fins de melhora na qualidade de vida e 

conservação da biodiversidade, pode-se então, traçar ações pontuais que irão 

refletir em um conjunto maior de benefícios para toda humanidade. 

Devido à diversidade existente no mundo, tanto de sociedade quanto das 

possibilidades de caminhos de desenvolvimento, que estas podem estabelecer, 

Sachs (2007) aponta para fatores que possam fomentar práticas econômicas no viés 

do desenvolvimento sustentável. Este autor defende a mudança imediata da matriz 

energética de combustíveis fósseis para a produção de bioenergia, com a 

substituição dos produtos do petróleo pelos bioprodutos.  

Sachs (2007) propõe uma co-gestão entre os países para a constituição de 

uma civilização moderna da biomassa, com a promoção da produção de energia e 

alimentos adequados aos tipos de bioma disponíveis e abundantes para cada 

território. Nota-se uma preocupação sobre a adequação dos modos de vida às 

condições potenciais do território. 

O autor é otimista ao colocar, que acredita na constituição de uma 

biocivilização, no sentido da promoção de uma civilidade consciente de sua relação 

de dependência ao meio natural e que, por isto busca formas de captação de 

energia limpa e o uso múltiplo da biomassa para alimentação humana, animal, 

adubo verde, bioenergias, materiais de construção, fármacos e cosméticos. 

Esta perspectiva traz ainda a possibilidade de vanguarda e emancipadora aos 

países localizados em zona tropical saírem na frente desta nova civilização dado a 

sua abundância em recursos naturais. O momento pode ser utilizado como uma 

janela de oportunidade para se conhecer as reais potencialidades que a 

biodiversidade terrestre oferece (SACHS, 2007).      

Para tanto, SACHS (2003) acredita que o emprego correto da tecnologia e da 

pesquisa podem contribuir para a constituição desta biocivilização. Sendo assim, 

defende o que convencionou chamar de tripé do desenvolvimento conformado pela 

biodiversidade-biomassa-biotecnologia, que deve ser, simultaneamente, includente 

(na perspectiva do social), sustentável (para o aproveitamento dos recursos 

ecológicos) e sustentado (no sentido de ser economicamente viável) (SACHS, 

2003). 
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Deste modo, esta nova perspectiva abre uma série de caminhos que podem 

ser pensados a partir das proposições do desenvolvimento sustentável, a fim de 

promover cadeias econômicas sustentáveis, com o uso consciente dos recursos, 

rumo a um consumo regrado que se objetive pelo salto na melhora da qualidade de 

vida.  

Nicolas Hulot recomenda a perspectiva da economia alternativa (SACHS, 

2007), com a proposta do adensamento das economias locais a fim de reduzir o 

comércio de longo curso. Hulot (2006 apud SACHS 2007) introduz conceitos como 

“economia circular”, como por exemplo a busca de sinergias entre empresas 

próximas para eficiência do processo produtivo e incentivo a constituição de 

programas comuns, como de reciclagem. Aborda também o conceito de “economia 

de funcionalidade”, pautada no uso comum de equipamentos através de sua 

locação, prorrogando sua vida útil e sua funcionalidade (HULOT, 2006 apud SACHS, 

2007). 

Uma colocação, aparentemente simples, Sachs (2007) aponta que as 

mudanças na matriz energética e nas matérias-primas podem criar novas atividades 

para o homem, com a criação de empregos dignos e de qualidade. Assim, há uma 

possibilidade real de resinificar a relação urbano e rural. O rural como provedor de 

alimentos para as cidades do entorno, com o uso das áreas protegidas para o 

desenvolvimento da biodiversidade, aliado a inclusão da população local e do 

entorno em práticas que visem tanto a conservação, quanto o conhecimento e o uso 

discriminado dos recursos ecológicos ainda não totalmente conhecidos (SACHS, 

2007).  

O Brasil encontra-se no meio desta discussão por deter uma rica 

biodiversidade e possuir uma moderna legislação ambiental para o controle 

territorial, embora haja vazios de cobertura desta política, principalmente se 

considerarmos a homogeneidade da cobertura do SNUC entre os seis biomas 

brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.  

Esta dissertação insere-se na discussão sobre a APA como um instrumento 

para a promoção de práticas sustentáveis em ambientes de grande sensibilidade 

ecológica, em altitudes elevadas, de consolidada ocupação humana de 

característica rururbana, considerando uma UC localizada na Mata Atlântica.  

Assim, busca-se investigar se esta política é capaz de fomentar um 

desenvolvimento para a população local atrelado ao estabelecimento e cumprimento 
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das práticas de conservação, revitalização e regeneração para as áreas naturais do 

recorte. 

 

3.2 Das mudanças sobre a concepção do homem no meio ambiente e um breve 

histórico das questões ambientais incluídas no debate.  

 

Sachs (2007) coloca que a Revolução Industrial, com base no uso 

indiscriminado dos combustíveis fósseis dos últimos 150 anos imprimiu 

transformações na civilização, impondo um consumo (voraz) e um estilo de vida, que 

atribui feições perversas para nossa civilização. Em resultado, o desperdício 

exorbitante de energia (como no transporte e no uso doméstico) e o incentivo à 

produção e consumo de bens materiais de modo indiscriminado são fatores que 

contribuíram para aumentar as desigualdades sociais.  

Como produto da revolução industrial e os novos padrões de produção e 

consumo, consolida-se uma sociedade global extremamente desigual, divididas em 

classes, em relação de extrema dependência: uma pequena classe abastarda detém 

o capital financeiro e os meios de produção e as outras, a força de trabalho 

explorada. 

Uma sociedade estruturada no produtivismo não tem como objetivo sanar as 

necessidades básicas coletivas, mas sim promover um consumo, cuja finalidade 

principal na sociedade de classes é a própria diferenciação entre os sujeitos pela 

sua capacidade econômica (SACHS, 2007).  

Entretanto, os reflexos deste estilo de vida passaram a ser sentidos cada vez 

mais, tanto no meio ambiente quanto na saúde e no estilo de vida do homem. Assim, 

ao mesmo tempo, que o homem produz seus espaços, ele também desconstrói suas 

condições essenciais de fazer-se ser e de existir. 

 No contexto das transformações urbanas e industriais do século XIX para XX, 

acompanhado pelo crescimento demográfico, o espaço habitado pelo homem passa 

a ser cada vez mais artificializado, distanciando a paisagem do urbano ao natural. 

O campo fora tomado pela técnica, de modo a garantir uma alta 

produtividade. Neste sentido, a partir da Revolução Industrial, a natureza de amiga 

passa a ser vista como hostil e o espaço habitado pelo homem nunca fora antes tão 

“[...] diverso do que fora na aurora dos tempos [...]” (SANTOS, 1988).  
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O uso indiscriminado dos recursos naturais, bem como as próprias 

transformações espaciais para adequar e produzir o palco para os assentamentos 

humanos atuais (a atual configuração territorial) desdobram-se em uma série de 

impactos nefastos, como os indícios das mudanças climáticas e seus efeitos 

deletérios (SACHS, 2007; NOBRE, 2012). 

 

3.2.1 As transformações do conceito de Natureza. 

 

Para compreender o processo de transformação do conceito de natureza, 

bem como, discutir a evolução do olhar para os atributos naturais, parte-se aqui, das 

bruscas transformações que as cidades industriais europeias foram submetidas.  

As condições sentidas nas cidades industriais europeias durante o século 

XVIII revelaram grandes efeitos insalubres, como a poluição do ar e da água e o 

decaimento na qualidade de vida humana, apresentados por Keith Thomas (1988). 

 Estas condições precárias, das grandes cidades dos séculos XVIII e XIX, 

culminaram nas primeiras reformas urbanísticas e sanitaristas, com a criação de 

avenidas arborizadas (boulevard) e de parques públicos e jardins domésticos, como 

forma de criar espaços e reservas da natureza (THOMAS, 1988).  

Françoise Choay (1994) acrescenta a assertiva, expondo que, de modo geral, 

estas primeiras ações partiam de realizações privadas. As praças (square) urbanas 

desenvolvidas em Londres tinham por finalidade ser uma reserva natural privada, 

representado um paraíso verde e contemplativo em meio a vida urbana e 

direcionados as classes abastardas apenas (CHOAY, 1994).  

Estas primeiras medidas de preservação da natureza não traziam no bojo um 

questionamento sobre o sistema cívico (industrial, urbano, produtivista, consumidor, 

produtor de resíduos entre tantas outras características) adotado e disseminado pelo 

mundo. Mas, foram desenvolvidas no sentido de criar condições para o continuo do 

crescimento econômico, tal como ele estava se realizando. 

As medidas, em suma, centravam-se na escolha de áreas de grande beleza 

cênica natural, para assim, protegê-las do modo de vida humano. Esta postura de 

isolar parte de um ambiente natural para salvaguardar a natureza da ação do 

homem foi a principal postura adotada nos países capitalistas que passaram pelo 

processo de industrialização, até mesmo antes da chegada deste processo.  
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O século XIX foi marcado pelo incentivo a proteção de áreas naturais isoladas 

da presença humana, resultado da predominância do pensamento preservacionista. 

A criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos, é 

considerado um marco e um modelo de disseminação desta ótica preservacionista 

no mundo, explicitando a visão separatista do homem e da natureza abordada por 

Antônio Carlos Diegues (1994).  

Diegues (1994), em seu livro “O mito moderno da natureza intocada”, aborda 

o processo de criação e exportação do modelo de Parques Nacionais, enquanto 

reservas naturais criticando a relação homem/natureza embutida neste discurso 

político.  

Este autor coloca também que a tendência preservacionista do pensamento 

ambiental traz em si a concepção de que o desenvolvimento e o modo de vida do 

homem são sempre fatores de pressão e incompatível ao meio ambiente (DIEGUES, 

1994). Assim, a presença do homem é considerada conflituosa e contrária à 

preservação da ordem natural (DIEGUES, 1994).  

Desta feita, o mito moderno da natureza intocada é resultado do paradigma 

do isolamento de áreas naturais, como um paraíso selvagem que tem por valor a 

existência em si e, cujos os acessos aos homens devem ser restritivos (DIEGUES, 

1994).  

É nesta concepção em que surgiu a ideia de Parques Nacionais enquanto 

santuários da vida selvagem (wilderness). Neste sentido, o acesso humano foi 

limitado ao campo da apreciação estética e da pesquisa científica, não permitindo a 

permanência das populações tradicionais no local (DIEGUES, 1994).  

Este viés torna-se conflituoso no tocante em que as populações locais foram 

tidas como negativas ao processo de proteção ambiental.  Assim, a concepção dos 

parques se popularizou como principal forma de reserva natural no século XX 

(DIEGUES, 1994). 

Duas principais visões sobre o “mundo natural” se popularizaram a partir 

desses modelos de parques nos Estados Unidos e no mundo: a perspectiva 

Conservacionista e a Preservacionista (DIEGUES, 1994).  

O conservacionismo surgiu como um contraponto de reflexão à Política de 

implementação dos Parques (preservacionista), uma vez que, nestes a perspectiva 

de um uso consciente dos recursos naturais pode ser aliada a conservação da 
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natureza, inserindo a população residentes das áreas protegidas como um elemento 

fundamental para a manutenção desta preservação.  

Esta compreensão do uso racional dos recursos naturais pelo homem aliado a 

conservação ambiental, coloca que a prática humana se realizada com os manejos 

corretos; pode potencializar processos produtivos naturais, que no geral, ocorreriam 

de maneira lenta, seguindo exclusivamente o ritmo ecológico (DIEGUES, 1994).  

Tais ideias foram percursoras da concepção que hoje conformam o 

desenvolvimento sustentável, sendo fundamentada pelo uso atual dos recursos, 

prevenindo desperdícios, garantido o uso e benefício para a maioria dos cidadãos, 

atuais e futuros (DIEGUES, 1994). 

Já as concepções preservacionistas, em oposição aos conservacionistas, 

vêm da ideia de que a presença do homem é sempre nociva à natureza, devendo, 

portanto, garantir a intocabilidade desta para preservação do espírito selvagem do 

lugar. Esta vertente vê o homem como um agente de forte pressão, devendo ser 

salvaguardadas áreas de importantes atributos naturais, restringindo a presença 

humana. 

 Este raciocínio da proteção dos recursos como reserva de valor, seja do 

direito à existência da diversidade biológica ou pela via de reserva de recursos 

importantes à vida do homem no futuro teve seus desdobramentos de acordo com 

os teóricos e suas influências da época. John Muir foi o cientista mais influente desta 

vertente, defende a concepção organicista biocêntrica, a qual coloca que o ser 

humano não seria dotado de direito superiores a outros animais (DIEGUES, 1994). 

Cabe colocar aqui, que duas ideias centrais estruturam as visões dos 

movimentos ambientalistas: uma chamada “biocêntrica” ou “ecocêntrica”, a qual traz 

a concepção de que a natureza tem valor próprio, antes mesmo de ter utilidade ao 

homem, sendo o homem mais um ente vivo pertencente a ela (DIEGUES, 1994). E 

outra visão, tida como “antropocêntrica” ou “tecnocêntrica”, aborda o homem 

enquanto dotado de direitos de controle e posse sobre a natureza, por meio de uma 

ciência moderna e do uso de tecnologias (DIEGUES, 1994). 

A influência da ciência ecológica emergente, no início do século XX, ofereceu 

subsídios para técnicas de manejo e conhecimento científico que justificassem uma 

preservação para além da apreciação estética (DIEGUES, 1994). Aldo Leopold, 

beneficiado dos avanços da ecologia em seu tempo e da noção de ecossistema 
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defende uma postura ética, na qual o homem faz parte da comunidade biológica, 

que é por si interdependente (DIEGUES, 1994). 

Essa visão de “proteção da natureza” manteve-se no discurso e nas ações 

predominante das ações de preservação ambiental até os anos 60, sendo as 

instalações de parques como principal forma de proteção da natureza (DIEGUES, 

1994).  

É nesta época que eclodem vários movimentos que contestam a ordem (ou 

desordem) da sociedade tecnológico-industrial frente ao futuro incerto do planeta, 

sendo as preocupações da época: o esgotamento dos recursos naturais, a poluição 

sem precedentes, o temor de uma guerra nuclear e a superpopulação humana 

(DIEGUES, 1994).  

No bojo da crítica à sociedade, enquanto tecnológica-industrial, surge novo 

ecologismo que passa a questionar as ideias preservacionistas. Seu argumento 

posiciona o homem, bem como o modo de vida das as populações tradicionais e seu 

conhecimento tradicional, no centro do conservacionismo, dando início a um novo 

enfoque para as relações socioambientais.  

Os movimentos sociais e discussões acadêmicas da década de 60, sobre a 

relação homem/natureza ganham força a partir dos anos 70, quando surgiram as 

escolas: “ecologia profunda”, “ecologia social” e “eco-socialismo/marxismo”.  

Cunhado pelo filósofo Naess em 1972, a perspectiva da ecologia profunda ou 

deep ecology busca um nível mais profundo de consciência ecológica, no sentido de 

que a natureza tem seu valor independente do homem, e este não tem direito a 

reduzir a biodiversidade existente no planeta (DIEGUES, 1994).  

Esta escola segue uma linha de um preservacionismo radical, devendo 

portanto, o modo de vida humano ser transformado em suas estruturas econômicas, 

tecnológicas e ideológicas, com objetivo de que o uso dos recursos seja dirigido a 

satisfação apenas das necessidades vitais (DIEGUES, 1994), sem que isto 

signifique um prejuízo irreversível para outras formas de vida. 

Já para a ecologia social, a degradação do meio natural está diretamente 

relacionada ao modo de apropriação gerado pelo sistema capitalista, uma vez que o 

aumento da acumulação de capital se dá às expensas da devastação da natureza 

(DIEGUES, 1994). Assim, propõe “[...] uma sociedade democrática, descentralizada 

e baseada na propriedade comunal de produção” (DIEGUES, 1994, p. 45), por isso 

são considerados anarquistas e utópicos. 
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E, por fim, a visão ecossocialista/marxista coloca o problema da questão 

ambiental na forma como o ser humano se relaciona com a natureza, colocando-a 

no papel de mercadoria, objeto de consumo e meio de produção (DIEGUES, 1994). 

Essa visão surgiu em crítica ao reducionismo atribuído à natureza pelo viés marxista, 

na qual ela é tida como simples mercadoria (DIEGUES, 1994).  

Como um desdobramento da corrente conservacionista, esta corrente busca 

inserir o homem como parte integrante da natureza, rompendo com a visão da 

concepção antropocêntrica e o sentido de separar o homem da natureza (DIEGUES, 

1994). Neste sentido, a postura adotada pelo homem deve se adequar para ajustar a 

relação homem/natureza. 

Em vista, a essas diferentes vertentes, as quais buscam pensar esta relação 

homem e meio e que, deste modo, influenciaram os desdobramentos das 

configurações territoriais pelo mundo, Godelier (1984 apud DIEGUES 1994) coloca 

que as representações precedem as ações humanas intencionais sobre a natureza. 

Neste sentido, é importante conhecer qual o sistema de representação 

individual e do grupo que condiciona sua relação ao meio ambiente em que vive 

(DIEGUES, 1994).  

No Brasil, os primeiros indícios de preocupação com a questão da natureza 

enquanto fornecedora de recursos, por volta do século XVII, passando pelas 

primeiras medidas efetivas de conservação adotadas na década de 1930 e, então 

trazendo a discussão até atualidade. Isto demonstra a mudança no princípio 

intencional ao longo do tempo, desde os primeiros critérios como sendo beleza 

cênica e oportunidades políticas, até a tendência atual da consciência ambiental 

(HASSLER, 2005).  

Hassler (2005) reconhecendo a desarmonia entre as atividades humanas e os 

ciclos naturais, agravado pela tendência da “globalização” dos problemas ambientais 

atuais remonta a discussão sobre as áreas de proteção no país.  

Uma grande vantagem destas áreas protegidas no Brasil refere-se a 

conservação e manutenção da grande diversidade de elementos bióticos e abióticos 

existente, de modo a garantir a diversidade genética de espécies e ecossistêmicas 

deste país, detentor da maior biodiversidade no planeta, resultado de uma grande 

variedade climática e geomorfológica (HASSLER, 2005).  

Os benefícios para o homem vão para além do resguardo e manutenção da 

diversidade de vida, mas também à conservação da qualidade dos recursos 
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hídricos, do ar e do solo, da paisagem enquanto beleza cênica, proteção de sítios 

históricos e culturais além de um guia para um ordenamento territorial em maior 

consonância com o espaço natural (HASSLER, 2005).  

De início, como reflexo da perspectiva preservacionista do meio ambiente, a 

população local era considerada um fator limitador a proteção do meio natural. As 

primeiras políticas ambientais, demarcações de parques e áreas protegidas no país 

ocorriam de forma impositiva, sem trazer o diálogo e o esclarecimento para a 

população local. A população local aliada as ONGs e aos movimentos sociais 

começaram a se posicionar politicamente e expressar seus reais interesses e fazer-

se considerar nas políticas.  

Gradativamente, por consequências históricas e também por transformações 

na própria reflexão na relação homem e espaço, esta população local passa a ser 

considerada no debate político e acadêmico, não como um obstáculo à 

conservação, mas sim como co-gestores dessas áreas.  Estas populações são 

dotadas de saberes, acumulados ao longo do tempo, que possibilitam estabelecer 

sistemas de manejos em consonância a manutenção dos ciclos da natureza 

(DIEGUES, 1994).  

O etnoconhecimento adquire uma importância fundamental a ser incorporado 

nos “planos de manejos” estabelecidos para áreas em proteção (DIEGUES, 1994). A 

presença da população tradicional no interior das unidades de conservação não se 

justificaria apenas pelo reconhecimento e proteção dos saberes tradicionais sobre as 

condições de vida em meio natural, mas também porque representam uma 

alternativa de apropriação espacial que deve ser considerada como outro exemplo à 

civilização urbano-industrial e sua relação com a natureza (DIEGUES, 1994).  

No Brasil, a prática da delimitação de áreas protegidas disseminou-se a partir 

de 1934, com a elaboração do primeiro Código Florestal Brasileiro, entretanto a 

consolidação de uma legislação única, dispondo sobre criação, implementação e 

manutenção para áreas protegidas no país só ocorreu em 2000, com a Política 

SNUC (PECCATIELLO, 2000).  

O autor coloca ainda, que é somente a partir da década de 60, cedendo a 

pressões internacionais, que o país cria de modo mais sistemático, instituições e 

legislações específicas de uma política ambiental nacional (PECCATIELLO, 2000).  

Ana Flávia Oliveira Peccatiello (2000) apresenta a periodização das políticas 

ambientais, de 1930 a 1988, proposta por Monosowski (1989 apud PECCATIELLO, 
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2000) dividindo em quatro períodos: o primeiro período denotado “administração dos 

recursos naturais”, tendo como base prover uma regularização básica para o uso 

dos recursos, grande número de instrumentos legais foram criados, como Códigos, 

Institutos, Superintendências e Parques (sendo o primeiro Parque Nacional de 

Itatiaia em 1937); o segundo período chamado “controle da poluição industrial”, 

como respostas a postura internacional do país de “progresso-poluição” resultado de 

uma rápida industrialização e urbanização, em 1973 foi criada a Secretaria Especial 

de Meio Ambiente (SEMA) (MONOSOWSKI, 1989 apud PECCATIELLO, 2000); o 

terceiro período ocorre em espaço de tempo concomitante ao segundo, sendo 

denominado “planejamento territorial” e tinha como finalidade principalmente ordenar 

a iniciativa privada, como exemplos leis metropolitanas de zoneamento industrial e 

proteção aos mananciais (MONOSOWSKI, 1989 apud PECCATIELLO, 2000); e, por 

fim, o quarto período “gestão integrada de recursos”, nesta foi criada a Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6938/1981, a qual entre outras disposições cria o 

CONAMA e o SISNAMA (MONOSOWSKI, 1989 apud PECCATIELLO, 2000). 

No Brasil, o final da década de 80, é marcado por uma reformulação na 

gestão das áreas protegidas do país, como reflexo de uma reavaliação na relação 

ocupação humana e preservação. Em 1989 ocorre então, a unificação de órgão 

federais incumbidos da questão ambiental em torno da criação do Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), aliado a definição da temática 

ambiental como um elemento de fundamental atenção ao país pela Constituição de 

1988 (PECCATIELLO, 2000). 

Em 1992, acontece a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

também conhecido como Rio-92 ou Eco-92, que teve como objetivo difundir a ideia 

de desenvolvimento sustentável. Esta Conferência teve um importante papel no 

sentido de adesão de várias nações para o estabelecimento de vários acordos, 

como a Agenda 21, as Convenções do Clima e da Biodiversidade e a Declaração de 

Princípios para as Florestas, como exemplo (PECCATIELLO, 2000).  

A Agenda 21 marca os questionamentos ambientalistas com uma séria crítica 

ao padrão de consumo, tornando-se o instrumento mais popular da Conferência. 

Apresentando orientações fundamentais para a constituição de Políticas Públicas 

Nacionais, como os incentivos em ações integrada entre os três níveis de poder por 

meio de planos e regulamentos, o incentivo ao planejamento participativo 

(PECCATIELLO, 2000).  
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Dez anos depois, a Rio+10 teve como objetivo analisar os principais acordos 

e convênios firmados na Rio-92 e, mesmo não representando tantos avanços quanto 

se era esperado, as discussões se ampliaram permeando a erradicação da pobreza, 

a globalização, a questão energética e o Protocolo de Kyoto (PECCATIELLO, 2000).  

Nesse contexto, se conforma a necessidade de se estabelecer uma gestão 

integrada para as áreas protegidas no Brasil. O anteprojeto dispondo sobre o SNUC 

foi elaborado pela Fundação Pró-Natureza (FUNATURA), a contrato do extinto 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), sendo em 1992 

encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional, em forma de 

Projeto de Lei nº 2892/1992 e após anos de tramitação foi aprovado em 2000, se 

tornando a Lei do SNUC nº 9985/2000 (PECCATIELLO, 2000). 

 

3.2.2 Breve apresentação do arcabouço legal brasileiro: do meio ambiente como 

direito de todos à criação da APA SFX.  

 

A Constituição Federal define, em seu Art. 225, Capítulo do Meio Ambiente -  

os responsáveis em garantir a defesa e preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, através da figura do Poder Público e a coletividade do 

social. Deste modo, todos os cidadãos de modo geral, sendo figura individual ou 

representado através das Instituições da própria sociedade, tem o dever em 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Este artigo coloca como direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, seu uso comum, em qualidade. Coloca ainda, como responsável por 

defendê-lo e preservá-lo tanto o poder público quanto a sociedade, com objetivo em 

garantir a qualidade para as gerações futuras (BRASIL, 1988). 

Mas, apenas reconhecer o direito não é suficiente, é preciso que haja 

instrumento para que se possa concretizá-lo. Assim, a Constituição impõe ao Poder 

Público o dever de definir os espaços a serem protegidos, sendo sua alteração 

somente permitida através do estabelecimento de leis. Este comando foi atendido, 

enfim, com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e do Decreto nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, que respectivamente, cria e regula o SNUC. 

Sendo a criação das áreas protegidas do meio ambiente uma competência a 

todas as esferas do Poder Público, coube ao SNUC disponibilizar os mecanismos 

legais norteadores para a criação e a gestão de UCs. Estabelece também, as formas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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de participação e regulação, possibilitando assim, o desenvolvimento de estratégias 

conjuntas para as áreas naturais a serem preservadas e a potencialização da 

relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. 

As unidades de conservação da esfera federal do governo são administradas 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, nas 

esferas estadual e municipal, por meio dos Sistemas Estaduais e Municipais de 

Unidades de Conservação. 

No estado de São Paulo, a gestão das unidades de conservação a nível do 

estado é de responsabilidade da Fundação para a Conservação e a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), gerenciando 94 UCs entre 

proteção integral e de uso sustentável.  

A lei Federal 9.985/2000 estabelece em seu artigo 27 que todas as Unidades 

de Conservação deverão dispor de um Plano de Manejo, devendo este ser 

elaborado pela administração competente (BRASIL, 1988).  

O plano de manejo é definido pela mesma legislação como um documento 

técnico que estabelece os objetivos gerais da unidade de conservação, 

estabelecendo o seu zoneamento e as normas que devem existir para o uso e 

ocupação adequado do território da UC. 

Em 2002, o governo do Estado de São Paulo cria a lei nº 11.262, de 8 de 

novembro deste ano declarando Área de Proteção Ambiental o trecho da Serra da 

Mantiqueira situado no município de São José dos Campos, sob a denominação de 

APA São Francisco Xavier (SÃO PAULO, 2002). 

O capítulo 4 a seguir apresenta de forma detalhada o SNUC e a APA como 

instrumento de planejamento territorial e regional.  
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4 O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS. 

 

Os instrumentos de Política Pública Ambiental aplicados no país são de 

fundamental importância no que tange ao planejamento estratégico da nação, dada 

a centralidade que a manutenção dos aspectos naturais tem sobre o próprio ciclo da 

vida no planeta. As Políticas Públicas Ambientais no Brasil permitem criar uma rede 

de áreas protegidas, conectando territórios protegidos e estabelecendo um sistema 

de monitoramento, ainda que hoje, com algumas falhas, no sentido de promover 

uma gestão integrada.   

Política Pública, em âmbito maior, é compreendida como um conjunto de 

decisões e ações determinadas por valores e ética. Logo, conhecer os diferentes 

instrumentos desta política nos revela sua intencionalidade, como reconhecer para 

quem a política atende e deste modo compreender sua reprodução concreta no 

espaço. Adriana Maria Magalhães de Moura (2016), coloca que para conhecer os 

instrumentos de políticas públicas ambientais, tais como: licenças, taxas, subsídios, 

estabelecimentos de padrões, zoneamento, plano de manejo e entre outros, é 

fundamental para a escolha lúcida do que será aplicado ao território, atentando para 

suas devidas vantagens e desvantagens, uma vez que, a sociedade heterogênia 

revela sempre grupos de interesses opostos. 

Para tanto, em vista a uma investigação de Políticas Públicas, faz-se 

necessário conhecer os meios pelos quais estas iniciativas, decisões e ações são 

definidas e configuradas, para uma compreensão completa acerca da APA enquanto 

categoria do SNUC, para o ordenamento territorial e conservação dos ecossistemas 

e da biodiversidade. Assim, torna-se também fundamental o conhecimento das 

tipologias gerais dos instrumentos utilizados pela APA e como estes instrumentos 

influenciam na efetivação ou não da unidade como conjunto de normas, regras e 

ações em direção a conservação ambiental e a promoção do desenvolvimento local. 

 

4.1 Políticas públicas ambientais: seus instrumentos e ideologias. 

 

 Após criteriosa classificação, Adriana Maria Magalhães de Moura (2016) 

apresenta quatro tipos principais para enquadramento dos instrumentos de políticas 

ambientais: (1) instrumentos regulatórios de comando e controle; (2) 
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instrumentos econômicos (de mercado ou incitativo); (3) instrumento de 

cooperação e acordos voluntários; e (4) instrumentos de informação. 

De acordo com Moura (2016), os instrumentos de comando e controle 

funcionam por meio de permissões e restrições pré-estabelecidas através de 

restrições legais, regulamentações ou normatizações e estabelecem instrumentos 

como padrões, licenças e zoneamento atuando de modo coercitivos, no sentido que 

estabelece punições e sanções para condutas desalinhadas. As vantagens 

apontadas pela autora envolvem sua previsibilidade, estabelecimento de regras 

claras e possibilidade de imediata aplicação, sendo um forte meio de atuação 

considerada por parte da figura do Estado. As desvantagens advêm de sua rigidez, 

ausência de incentivos e a necessidade de um complexo aparato institucional que 

envolve um aparato burocrático e regulatório e estrutura jurídica sólida, para forte 

fiscalização com fins em garantir o funcionamento dos instrumentos (MOURA, 2016).  

Os instrumentos econômicos (ou de mercado), como exposto pelo autor, 

atuam por meio de custos e benefícios, baseando-se no princípio poluidor-pagador 

(uma forma de compensação de externalidades ambientais negativas), usuário-

pagador (consumo cobrado para fomentar o uso racional) e protetor-recebedor 

(compensação aos que aderem à preservação em benefício ecológico), através de 

instrumentos como taxas ambientais, criação de mercado, sistemas de depósito, 

reembolso e subsídios (MOURA, 2016).  

Portanto, estes podem gerar benefícios imediato ou futuro, como o 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e incentivos financeiros; custos, como a 

cobrança de emissões de poluentes; ou ainda definir critérios para uso, como ICMS 

ecológico e as compras públicas sustentáveis (CPS) (MOURA, 2016). Sua vantagem 

está na liberdade, permitindo que se adeque a cada caso e o incentivo palpável a 

qualidade ambiental, através do benefício a um comportamento adequado, 

entretanto sua dificuldade está na aceitação do setor produtivo afetado quando 

envolve custos. Além disso, esses instrumentos exigirem uma constante avaliação 

para adequação a evolução do contexto econômico (MOURA, 2016).  

Já os instrumentos voluntários e de colaboração ocorrem quando se busca 

um compromisso entre as partes, através de contratos negociados, compromissos e 

acordos voluntários, autorregulação voluntária e instrumentos de cooperação 

interinstitucional, sendo seus principais instrumentos: auditorias ambientais 

voluntárias, autorregulação ambiental em empresas, por meio de sistemas de gestão 
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ambiental (SGAs), acordo de cooperação técnica entre instituições, consórcios 

públicos, programas de adesão voluntária e termo de ajustamento de conduta 

(TACs) (MOURA, 2016). As principais vantagens vislumbradas por estes 

instrumentos são sua flexibilidade, redução burocrática e redução dos custos, e suas 

desvantagens perceptíveis é a dificuldade do Estado em definir metas e estabelecer 

cenários e sua relativa fluidez, a qual abre margem para compromissos que não 

passam de acordos no papel e não posto em práticas (MOURA, 2016). 

E, por fim, os instrumentos de informação tem por fim “[...] orientar, 

influenciar ou persuadir [...]” os agentes envolvidos, para que estes tenham uma 

relação e práticas em benefício do meio ambiente, para tal produz e disponibiliza 

informações sobre o cenário ambiental por meio do desenvolvimento de estudos, 

avaliações, diagnósticos, material didático, incluindo marketing ambiental e criação 

de rotulações como selos e certificações (MOURA, 2016).  

Seus principais instrumentos são avaliações, estudos e diagnósticos, sendo 

seu principal benefício o uso imediato para orientação de tomada de decisão e como 

vantagem contínua a promoção da educação ambiental com mudanças culturais e 

comportamentais em benefício a preservação ambiental (MOURA, 2016). Sua 

desvantagem está no alto custo de manutenção, uma vez que é exigida uma 

produção contínua de dados, de modo a não ficarem obsoletos, estando dependente 

de uma complexa logística para um monitoramento ambiental abrangente (MOURA, 

2016).   

Os instrumentos também podem ser divididos em dois grupos, sendo um 

grupo, sistema de incentivos e outro, sistema regulatório. Os instrumentos 

regulatórios, como o de comando e controle, têm sido os mais utilizados, entretanto 

devido suas limitações em alcançar resultados satisfatórios, cada vez mais se pensa 

em utilizar instrumentos de incentivos (SANTOS, 2005) e/ou uma combinação de 

instrumentos regulatórios e de incentivos, como o PSA (instrumento de incentivo), 

por exemplo, que é muito utilizado para a recomposição das Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs – um instrumento regulatório) 

 

4.2 O sistema nacional de unidades de conservação.  

 

Hoje, o país dispõe de uma rede de instrumentos de políticas ambientais 

desenhados para a proteção e restauração do meio ambiente e seus recursos 
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naturais. Cada política é dotada de seus instrumentos, que as fazem funcionar de 

fato, sendo observado em muitos casos, o caráter híbrido destes instrumentos, 

podendo ser classificados em mais de uma tipologia, como por exemplo, o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), que se insere como um instrumento de comando e controle 

e de informação (MOURA, 2016). 

A Lei nº 9.985/2000, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação, seus critérios e normativas para sua criação, implantação 

e gestão das unidades de conservação. Nesta seção, contempla-se a discussão da 

Política SNUC, em específico, da sua categoria APA, vislumbrando o conjunto de 

instrumentos de que estas possuem para o seu funcionamento (BRASIL, 2000).  

O SNUC é apresentado enquanto um conjunto das unidades de conservação 

nos três níveis federativos. O Quadro a seguir apresenta os objetivos desta Política.  

 
Quadro 1: Objetivos do SNUC Lei nº 9.985/2000. 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 
naturais; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 
processo de desenvolvimento; 
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental; 
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 
em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente. 
Fonte: Brasil (2000). 

 

O SNUC tem como principais diretrizes: assegurar a conservação de 

amostras significativas do meio ambiente (salvaguardando a diversidade biológica e 

ecossistêmica); assegurar vias para o necessário envolvimento dos agentes sociais; 

considerar a população local para a criação, implantação e gestão das UCs; angariar 

apoio para o desenvolvimento do sistema, assegurar nas UCs que permitem a 

presença do morador local o desenvolvimento sustentável; assegurar diálogo entre 
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esta política e outras de administração da configuração territorial de forma integrada, 

considerar as condições e necessidades das populações locais para o 

estabelecimento de métodos e técnicas em vista do uso sustentável; garantir maior 

autonomia administrativa e financeira das UCs e entre outros (BRASIL, 2000). A 

seguir o Quadro abaixo apresenta as diretrizes que regem o SNUC (BRASIL, 2000). 

 

Quadro 2: Diretrizes asseguradas pelo SNUC Lei nº 9.985/2000. 

I - Assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas 
amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 
patrimônio biológico existente; 
II - Assegurar os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da 
sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de 
conservação; 
III - Assegurar a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação; 
IV - Buscar o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas 
científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 
monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação; 
V - Incentivar as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; 
VI - Assegurar, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de 
conservação; 
VII - Permitir o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de 
populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e 
recursos genéticos silvestres; 
VIII - Assegurar que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação 
sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas 
circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais; 
IX - Considerar as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento 
e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 
X - Garantir às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de 
recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de 
subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; 
XI - Garantir uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, 
uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e 
atender aos seus objetivos; 
XII - Buscar conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas 
as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; e 
XIII - Buscar proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades 
de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas 
zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades 
de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e 
recuperação dos ecossistemas. 
Fonte: Brasil (2000). 

 

Estruturalmente, as UCs pertencentes ao SNUC estão divididas em dois 

grupos: as UCs de Proteção Integral e as UCs de Uso Sustentável.  O objetivo do 
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primeiro grupo é a preservação da natureza, admitindo uso apenas indireto dos 

recursos naturais, e o segundo tem o objetivo de compatibilizar a conservação e uso 

sustentável (BRASIL, 2000, art. 7º).  

Fazem parte da UC de Proteção Integral cinco categorias: a Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da 

Vida Silvestre. Estas unidades seguem uma perspectiva mais preservacionista e vão 

desde estabelecimentos mais restritivos de uso como a desapropriação das terras 

privadas para o estabelecimento de áreas públicas como a Estação Ecológica, a 

Reserva Biológica e o Parque Nacional, até a permissão do uso para a população 

local sujeita a regras de comando e controle a fim de garantir uma soberania da 

intenção de preservação, como o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre 

(BRASIL, 2000). 

Já o segundo grupo, conformado pelas categorias de Uso Sustentável, é 

composta por Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse 

Econômico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Estas por 

sua vez, possuem caráter mais conservacionista, no sentido de permitir um uso 

adequado e sustentável de seus recursos, variando de categoria que permitem um 

uso mais restritivo, sendo a posse da terra totalmente público como as Resex; um 

uso compartilhado de terras privadas e públicas com maior adensamento de 

assentamentos humanos como a APA a UCs de uso totalmente privado, mediante a 

uma gestão adequada da unidade como as RPPNs (BRASIL, 2000).  

Estas categorias, divididas em Proteção Integral e Uso Sustentável têm por 

finalidade contemplar e adequa-se as mais diversas situações presentes nos 

remanescentes importantes dos atributos naturais do país. Deste modo, o primeiro 

grupo, de modo mais restritivo para com a presença humana e sua alteração do 

meio propõe, além de unidades totalmente desapropriadas por parte dos 

assentamentos humanos, categoria nas quais o enfoque principal é na preservação 

do meio ambiente, devendo-se desenvolver a ocupação humana de forma racional, 

no qual as atividades do homem esteja em completa consonância a manutenção dos 

sistemas naturais, podendo ser desapropriada a unidade particular frente ao não 

cumprimento do plano de manejo.  

As UCs de Uso Sustentável têm por finalidade uma maior inclusão e 

abarcamento da ocupação humana tal como ela se configura nas áreas de proteção 
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dotadas de importantes atributos naturais. Com objetivo de nortear um ordenamento 

das práticas sociais em consonância a promoção da conservação do ambiente, 

estabelecem estes critérios para usos que potencializem as vantagens locacionais 

de modo a garantir sua preservação para cenários futuros. 

O Capítulo IV da Lei nº 9.985/2000 dispõe que a criação de uma UC deve 

ocorrer mediante a um estudo técnico e consulta pública, dotada de ampla 

participação pública da população local, quando esta houver (BRASIL, 2000). Seu 

artigo nº 27 adverte ainda, sobre a conduta a ser seguida quando existir UCs 

próximas ou sobrepostas, no sentido de garantir um esforço para uma gestão de 

forma integrada e participativa, como meios de fomentar o desenvolvimento da 

diversidade biológica em uma escala regional, por bases do desenvolvimento 

sustentável para os atores sociais envolvidos (BRASIL, 2000). 

As UCs não são a única forma de áreas protegidas definidas no Brasil. Além 

delas, fazem parte do que hoje é comumente chamado por Espaços Territoriais 

Especialmente Protegidos (ETAP), as áreas destinadas a comunidades indígenas e 

quilombolas, tombamentos, monumentos arqueológicos e pré-histórico, áreas de 

especial atenção turística, reservas da biosfera, corredores ecológicos e as zonas de 

amortecimento (D’ANTONA et al, 2015). 

As Terras Indígenas (TI) são definidas por legislação própria. Alguns 

conceitos estão estabelecidos no artigo 231 da Constituição Federal, na qual 

consagra que os índios são os primeiros habitantes desta terra, estabelecendo 

terras tradicionalmente ocupada por eles, reconhecida a posse permanente e o uso 

exclusivo das riquezas contidas neste território. Possui ainda legislação específica 

denominada Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), cujo objetivo é integrar o índio a 

sociedade brasileira e garantir seus direitos (BRASIL, 1973).  

A Figura 1 apresenta um mapa sobre a espacialização das Terras indígenas -  

UCs de Proteção Integral e UCs de Uso Sustentável disponível no Sistema Nacional 

de Informações Florestais, referente ao cenário em 2014. 
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Figura 1: Mapa Nacional das TI, UCs de Proteção Integral e UCs de Uso Sustentável. 

 
   Fonte: Brasil (2014). 

 
 

A figura 1 contém parte do conjunto das áreas protegidas do país, dispondo a 

localização em específico das Terras Indígenas, UC de proteção Integral e UC de 

Uso Sustentável. Cabe ressaltar aqui, que estão inclusas nesse mapeamento as 

unidades regularmente cadastradas no SNUC. Se somasse as unidades existentes 

mais as Reservas Legais e Área de Proteção Permanentes tem-se uma cobertura 

das áreas protegidas no país muito maior.   

O estado de São Paulo, motivado por programas e ações estratégicos para o 

planejamento da unidade federativa tem fomentado após a implementação do SNUC 

a constituição das áreas de conservação. Um exemplo é o Plano de 

Desenvolvimento e Proteção Ambiental das Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, o qual visa integrar as áreas 

protegidas necessárias à manutenção da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos para abastecimento humano (aqui em específico o abastecimento da 
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metrópole paulista). A APA SFX está inserida neste plano uma vez que nos seus 

contrafortes da Serra da Mantiqueira encontram-se importantes nascentes para o 

abastecimento do Rio do Peixe que, por sua vez desagua no manancial Jaguari.  

 

4.2.1 APA: Desafios e oportunidades para a promoção da conservação e do 

desenvolvimento social.       

 

A Área de Proteção Ambiental (APA), de acordo com o estabelecido por lei 

(BRASIL, 2000) é conformada por áreas extensas do território nacional, com um 

representativo grau de ocupação humana dotadas de “[...] atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais[...]” fundamentais para a qualidade e bem-estar das 

populações humanas, sendo o seu objetivo “[...] proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. ” (BRASIL, 2000, art. 15). 

Logo, esta unidade é composta por áreas públicas e particulares, no qual este 

último autor também passa a ser elemento chave, como apontado por Marilia Britto 

Rodrigues de Moraes (2004). Assim, este deve ser considerado na gestão da 

unidade, uma vez as experiências em UCs apontam que quanto maior a mobilização 

social local em prol da conservação, maior é o êxito desta unidade (MORAES, 

2004).  

Sendo assim, a APA é composta por áreas extensas, com significativo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos naturais e culturais importantes para a 

qualidade de vida tanto humana quanto ecológica (BRASIL, 2000). Sua finalidade é 

compatibilizar o modo de vida dos residentes locais a uma área de atenção especial, 

promovendo ações de usos e manejos sustentáveis, que visem regular uma 

ocupação humana em consonância com a proteção ambiental, salvaguardando a 

biodiversidade.  

Uma grande peculiaridade da APA é abarcar o meio urbano ou densamente 

ocupado ao propósito de conservação do ambiente. E, se dispõe a esta função 

disciplinando o processo de ocupação, assegurando a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais, integrando a propriedade privada na gestão através do estímulo 

participativo da sociedade nos Conselhos Gestores (MORAES, 2004). Segundo este 

autor, a APA, se bem gerenciada, pode representar uma importante via de 

planejamento territorial, integrando os residentes locais, promovendo a qualidade de 
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vida, tornando-a um importante instrumento democrático de negociação, uma via de 

construção de cidadania e uma distribuição mais harmônica de ganhos no sentido 

de oferecer condições para a promoção do desenvolvimento sustentável local 

(MORAES, 2004).   

Suas características são: a posse pública e particular da terra; normas e 

restrições como diretrizes de uso particular da terra; possibilidade de 

desenvolvimento de pesquisa científica e turismo sem necessidade de autorização 

prévia, passível de ser condicionada pelo conselho gestor, sendo nas propriedades 

particulares definido pelo proprietário; e a disposição de conselho para sua gestão, 

composto por órgão públicos, organizações da sociedade civil e população residente 

(BRASIL, 2000).  

Para seu funcionamento, esta e todas as UCs deverão dispor de um Plano de 

Manejo, o qual deve abranger toda área da UC; garantir a ampla participação dos 

residentes locais durante o processo de elaboração, implementação e atualização 

do plano (BRASIL, 2000). De sua criação, a UC tem cinco anos para apresentação 

do Plano de manejo e, considerada as observações técnicas da Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança. Poderá dispor de atividades de liberação planejada e 

cultivo de organismos geneticamente modificados (BRASIL, 2000).    

 

4.2.2 O que se sabe sobre a APA enquanto instrumento de ordenamento territorial e 

de desenvolvimento sustentável: o estado da arte. 

 

Marilia Britto R. de Granja (2009) colabora para a discussão das Unidades de 

Conservação abordando a importância da APA como ferramenta para a preservação 

ambiental, sem a necessidade de desapropriação em ambiente urbano. Constrói seu 

pensamento avaliando a criação e gestão das APAs no Distrito Federal enquanto 

instrumento ambiental e ordenamento urbano, abordando aspectos teóricos e legais 

e verificando sua diferenciação para ambientes mais ou menos habitados. 

O trabalho de Marcel Fantin (2005), a partir de um estudo criterioso sobre as 

transformações ocorridas na APA do Banhado, em São José dos Campos, SP, 

atenta para os conflitos existentes entre a conservação, especulação imobiliária e 

moradores locais. Para tanto, espacializa o uso e a ocupação da APA para os anos 

de 1977, 1988 e 2000 e analisa suas transformações frente à promoção do 

desenvolvimento sustentável para a população local.  
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O autor caracteriza e analisa os conflitos socioambientais existentes na 

Várzea do Rio Paraíba do Sul, pontuando as pressões específicas deste caso. De 

modo geral, conclui que, diferente da vocação rural exposta pela Legislação para 

várzea do Rio Paraíba do Sul, observa-se uma ocupação de característica urbana 

na qual observa-se de forma explícita os interesses do mercado imobiliário e 

segmentos sociais elitistas (FANTIN, 2005).  

Expõe ainda, que as maiores pressões ambientais para área são a ocupação 

urbana e a extração mineral que conformam o local em um território instável e de 

grandes conflitos para a minoria carente, apresentada como silenciosa pelo autor 

(FANTIN, 2005). Este trabalho destaca-se por revelar a situação de vulnerabilidade 

da população carente local frente à força do capital e de grupos dominantes, 

demonstrando que, como plano de fundo desta discussão ambiental, está um palco 

de conflitos e forças sociais de interesses contrários (o próprio conflito de classes). 

No sentido de compreensão desta relação íntima entre conflitos sociais e 

conflitos ambientais, Cristina Teixeira (2005) contribui para a discussão sobre a 

aplicação dos instrumentos e das técnicas das quais se utilizam a APA a partir de 

sua perspectiva sociológica. A autora analisa a implantação da APA de 

Guaraqueçaba - PR e o processo de adesão às determinações do SNUC quanto a 

inserir a participação social local na gestão da UC.  

A autora destaca que o processo de instituição da UC colocava as questões 

sociais em função da conservação ambiental, no sentido de que, a sociedade não 

estava sendo considerada em sua especificidade a partir da inter-relação que 

estabelecia com a natureza (TEIXEIRA, 2005). Neste sentido, aponta o processo da 

“naturalização do social”, quando as práticas específicas que se desdobravam no 

território passam a ser desconsideradas e generalizadas, diluindo as práticas que 

antes eram singulares ao mero rol das soluções técnicas (TEIXEIRA, 2005). Este 

processo generaliza as práticas locais inserindo de maneira imposta novas práticas 

de manejos, consideradas mais adequadas à conservação.  

Revela, logo, que a auto-organização das comunidades foi restringida ao 

campo das soluções técnicas, elaborada a partir do conhecimento científico como 

instrumento de inserção do indivíduo na área em proteção (TEIXEIRA, 2005). Assim, 

a forma como se limitou a implantação de novas técnicas para produção e geração 

de renda resultou em um estranhamento e imposição, secundarizando as condições 

sociais específicas (TEIXEIRA, 2005).  
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Como resultados perversos a esta prática de sobreposição de soluções 

técnicas destacada da realidade local está a clandestinidade, para qual muitos 

agricultores foram lançados no mercado, uma vez que não conseguiram adequar-se 

ou manter-se as novas práticas colocadas (TEIXEIRA, 2005). 

Outro trabalho em contribuição à reflexão acerca dos conflitos sociais, em 

áreas protegidas no país foi Ferreira et. al. (2001), o qual buscou observar as 

mudanças sociais e os conflitos gerados pela instituição da APA de Ilha Comprida, 

da Estação Ecológica de Jureia-Itatins e do Parque Estadual do Alto do Ribeira. Os 

autores colocam que um dos principais problemas foi a forma em que as técnicas e 

plano de manejo foram colocados de forma impositiva para a população residente 

(FERREIRA, et. al, 2001). 

 Uma das principais contribuições deste trabalho está na reflexão sobre a 

inclusão política dos grupos sociais residentes em áreas de UCs. Se, por um lado, 

esses grupos estavam esquecidos e desconsiderados pelas Políticas Públicas de 

ordenamento territorial antes da criação do SNUC, agora, são sujeitos a uma nova 

colonização, fruto de um projeto nacional de desenvolvimento, que destradicionaliza 

a organização social local (FERREIRA, et. al., 2001).  

Em conjunto, estes trabalhos possibilitam aferir que no interior da discussão 

da questão ambiental e das políticas públicas ambientais está a questão social, uma 

vez que está intimamente relacionada as formas de vida que o homem dispõe neste 

espaço, revelando, portanto, a esfera dos conflitos sociais. Neste sentido, 

percebemos que o avançar positivo da discussão ambiental remete também pensar 

em “soluções” para os conflitos sociais que se desdobram. Portanto, conhecer quais 

e como atuam as forças de pressão na APA é mais um elemento fundamental para 

sua compreensão em completude.  

 

4.2.3 APA: Um instrumento de conciliação ou disputa de interesses?  

 

As UCs podem ser concebidas como contrapartida aos efeitos negativos 

promovidos no processo de ocupação e modificação do homem no planeta. O temor 

da escassez de água doce, em estado potável continua sendo, até os dias atuais, 

um dos principais motivadores para a proteção dos espaços naturais, acompanhado 

pela necessidade de garantir outros serviços ambientais importantes.  
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A crise ambiental torna-se reflexo da crise social, no sentido de que em 

grande medida, os objetivos compreendidos à promoção social tal como estes se 

realizam na organização social (predominante e impositiva) é incompatível à 

manutenção e preservação dos atributos naturais. Assim, no cerne da crise 

ambiental está a própria crise de valores e condutas da forma de vida coletiva e sua 

apropriação do espaço.    

Portanto, abordar a questão ambiental contemporânea no Brasil, como por 

exemplo, na análise dos resultados do SNUC após quase 20 anos de 

implementação, necessita não somente compreensão da evolução do pensamento 

ambientalista no país, mas também compreender que a produção espacial no 

âmbito da produção capitalista, o qual tem por base o crescimento do lucro (e 

consequentemente produtivo) é incompatível com o sistema fechado finito. 

Bihr (1991), sobre a discussão da crise ambiental, expõe que é fundamental 

compreender que, se temos esta dimensão dos problemas ambientais no mundo é 

em consequência ao modo de produção capitalista que estamos imprimindo nos 

espaços, na natureza. E conclui-se que a produção capitalista é sempre “[...] uma 

produção visando à produção”, neste sentido, o capitalismo perverte a própria noção 

da produção, uma vez que sua efetivação não é agora para a satisfação das 

necessidades sociais, mas uma produção capitalista com fins de reproduzir-se para 

garantir suas bases de produção, ou seja, a produção por puro produtivismo (BIHR, 

1991).  

Como consequência do produtivismo está a exploração desenfreada tanto da 

força de trabalho quanto dos recursos naturais, impondo produções inúteis e nocivas 

para o consumo e satisfazendo as necessidades básicas dos indivíduos de forma 

medíocre, a exemplo da condição da habitação de baixa renda nos países do 

Terceiro Mundo (BIHR, 1991). O autor coloca também, que antes de ser uma crise 

ambiental é uma crise do social, consequências inerentes das desigualdades e 

perversidades que o capital impõe, uma vez que, em essência e da forma como ele 

se apresenta, é contraditório. 

A disputa é um resultado inerente da livre iniciativa como resultado do 

capitalismo. O espaço mais que nunca se torna alvo de disputas, uma vez que 

contém vários autores sociais, com diversos pontos de vistas e forma de atuação. 

As disputas, ou conflitos sociais, podem ocorrer pela divergência de 

posicionamento entre os diferentes autores que se relacionam na mesma arena de 
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ação, como os agentes institucionais, Organização não Governamental (ONGs) e os 

grupos sociais (FERREIRA; et. al., 2001); os quais, muitas vezes, divergem quanto 

as intencionalidades envolvidas e, deste embate saltam-se conflitos que expõe as 

diferentes perspectivas de concepção da relação homem versus natureza ou homem 

versus espaço.   

A perspectiva do Mercado Imobiliário, por exemplo, deve ser considerada com 

atenção, uma vez que, é o meio pelo qual o Capital cria e recria espaços, 

valorizando áreas em detrimento de outras, fomentando a especulação imobiliária e 

o preço da terra, promovendo o crescimento da ocupação humana, restringindo ou 

atraindo determinados acessos em razão ao tipo de uso que promove no solo; ou 

seja, a força do setor imobiliário acaba interferindo dos rumos de expansão da 

ocupação e na efetividade das políticas públicas ambientais, visto a sua facilidade 

em apropriar-se de um território de qualidade e preservação ambiental em seu 

benefício especulativo.  

 Deste modo, o elevado custo dos terrenos (fruto da especulação imobiliária, 

oferta e procura) transformam a renda da terra uma grande dificuldade para que 

moradores tradicionais possam se manter no território, uma vez que, se elevam os 

custos de forma geral, tornando o custo de vida insustentável (MARTINS, 1998). 

Outro importante fator gerador de conflito é a regularização fundiária. Martins 

(2012) coloca que a criação das UCs no Brasil não esteve acompanhada de uma 

política que garantisse a regularização fundiária. Fato este, de grande pressão, por 

colocar o morador de área protegida em situação de clandestinidade, uma vez que, 

muitas oportunidades como a inserção em programas públicos, acesso básico aos 

serviços essenciais (como o fornecimento de energia), ações de desenvolvimento 

conjunto acabam por não ser gozadas por aqueles que não estão regulares com a 

documentação de propriedade.   

Observa-se que para contemplar um estudo voltado para análise desta 

Política Pública, em particular a APA, requer grande atenção para se conhecer a 

fundo as peculiaridades que cada uma desta apresenta. O resultado de uma 

primeira análise das pesquisas, que abordam a APA enquanto objeto de estudo, é 

no universo diversificado de APAs nacionais, de modo geral, encontra muitas 

limitações para fazer-se de modo eficiente e eficaz a conciliação entre conservação 

do meio natural e promoção do desenvolvimento socioeconômico para a população 

local (em bases de desenvolvimento sustentável).  
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Encontra-se nos exemplos previamente analisados um contexto de grandes 

conflitos sociais, os quais permeiam desde à implementação e gestão da UC, ainda 

deslocada da realidade social (que revela como plano de fundo os diferentes 

discursos para a compreensão da relação homem/meio ambiente) até a satisfação e 

pertencimento dos moradores locais no novo e sobreposto recorte de ação política 

(que por sua vez revela os conflitos de conservação, moradores tradicionais e novos 

moradores). 
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 5 METODOLOGIA 

 

Este trabalho partiu da premissa de que as questões ambientais e seus 

desafios estão enraizados nos conflitos existentes, a partir das relações sociais, 

resultado das práticas elencadas no modelo de sociedade capitalista.  

Neste sentido, Triviños (1987) aponta como característica da vida em 

sociedade, no modelo cívico capitalista, as relações históricas socioeconômicas que 

ocorrem de maneira contraditória pelos diferentes grupos e representações sociais, 

que ocupam um mesmo espaço.  

Este trabalho tem como perspectiva central, que fundamenta este argumento 

autores como Harvey, Santos e Haesbaert, no tocante a compreender a crise 

ambiental como expressa Alain Bihr (1991) para além de uma questão pontual, mas 

sim, no cerne do próprio modelo do homem em organizar suas relações sociais e 

estabelecer-se com o espaço ocupado.  

Para a classificação da Pesquisa teve como base o autor Antônio Carlos Gil 

(1988; 1989; 1994) - autor referência para a construção metodológica, 

principalmente para os estudos imersos na perspectiva das ciências sociais.  

Desta feita, busca-se compreender o trabalho a partir de quatro pontos 

importantes para Gil (1994), dentro do enquadramento metodológico: do ponto de 

vista da natureza aplicada da pesquisa; do ponto de vista da forma e abordagem do 

problema; do ponto de vista dos objetos; e do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos.  

O Quadro 3 apresentado a seguir expõe a classificação desta pesquisa a 

partir dos pontos esclarecidos por Gil (1988; 1989; 1994):  
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Quadro 3: Classificação da pesquisa, enquadramento e descrição. 

Área de Proteção Ambiental (APA) como instrumento de planejamento 
territorial e regional para o desenvolvimento sustentável: o caso da APA de 

São Francisco Xavier  
 

Classificação da 
Pesquisa 

 

Enquadramento Descrição 

Da natureza Aplicada/empírica Esta pesquisa trata-se de 
aplicada, pois centra-se na 
resolução de um problema 
concreto e prático. Pode 
contribuir com novos fatos para 
a discussão teórica de 
determinado conhecimento. 
Essa pesquisa 
necessariamente envolve 
pesquisa de campo para a 
compreensão dos interesses 
locais.  

Da forma e abordagem 
do problema 

Qualitativa/ quantitativa 

(multimétodos) 

Quantitativa no sentido de uso 
de dados para aferir 
determinado fenômeno: como a 
expansão urbana e avanço da 
segunda residência. 

Qualitativa porque trabalha 
através de entrevistas a 
atribuição de significados. 

Dos objetos Exploratória Tem como finalidade ganhar 
mais familiaridade com o 
problema, a fim de construir 
hipóteses. Utiliza-se de 
levantamento bibliográfico, 
aplicação de questionários com 
pessoas envolvidas diretamente 
com problema da pesquisa, 
análise sistemática de trabalhos 
em exemplo ao proposto no 
estudo; no geral se direciona 
para uma pesquisa bibliográfica 
ou estudo de caso (opção 
eleita).  

Dos procedimentos 
técnicos 

Estudo de caso Envolve um estudo profundo de 
observação participante com 
fins de obter um amplo e 
detalhado conhecimento. 

Fonte: (GIL, 1988; 1989; 1994), adaptado pelo autor. 
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A partir destas definições, com objetivo de responder à pergunta central “A 

APA como instrumento de organização territorial cumpre o papel de conciliar a 

conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico?”, a pesquisa 

desenvolve-se em duas análises que se complementam a fim de responder à 

questão e lançar perspectivas para futuras investigações. 

Assim, em busca de se responder a esta complexa questão, as análises 

exigiram o uso de multimétodos, com o uso de métodos qualitativos e quantitativos a 

fim de adequar técnicas para coleta tanto de dados espaciais quanto de dados 

sociais. 

A primeira análise consiste em investigar o estado de conservação ambiental 

da APA e do desenvolvimento socioeconômico da sua população. Para tanto, 

realizou-se trabalho de campo, com o uso da observação participante, aplicação de 

questionários e mapeamento remoto das áreas construídas e aberturas de estradas. 

Esta primeira análise traz como resultado se a APA consegue ou não cumprir seu 

papel. 

A segunda análise busca explicar os resultados obtidos na primeira análise 

examinando a percepção dos moradores sobre estas variáveis (conservação e 

desenvolvimento socioeconômico) a conformidade, com as regras estabelecidas 

pelo SUNC e a interferência do Mercado Imobiliário.  

Deste modo, confronta-se os pressupostos da política e seus condicionantes 

à realidade local. Portanto, esta segunda análise discorre sobre as implicações que 

interferem no cenário encontrado na análise 1 e assim, propor investigações futuras. 

O Quadro a seguir demonstra os procedimentos metodológicos utilizados, 

apresentando as variáveis e técnicas específicas que foram utilizadas para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  
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Quadro 4: Procedimento metodológico da pesquisa. 

Objetivo da APA 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais (BRASIL, 2000) 

Desenvolvimento 

Sustentável 
Conservação  

Desenvolvimento 

Socioeconômico 

Análise I:  A APA 

tem sido efetiva, 

ou seja, ela 

cumpre o papel de 

conciliar a 

conservação 

ambiental com o 

desenvolvimento 

socioeconômico a 

partir do uso 

sustentável dos 

recursos naturais? 

Variáveis Técnica Variáveis Técnicas 

Desmatamento 

e Regeneração 

(MARQUES, 

2014); 

Geoprocessamento 

Total de 

domicílios (IBGE 

2000,2010; 

IPLAN, 2014) 

Trabalho de 

Campo;  

Plano de 

manejo 

Trabalho de 

Campo;  

Dados 

socioeconômicos 

Aplicação de 

questionários 

Zoneamento da 

APA SFX 

Observação 

participante; 

Nível de 

satisfação 

Observação 

participante; 

Abertura de 

estradas 
Diário de Campo; 

 

Diário de 

Campo; 

Áreas 

construídas 

Registro 

fotográfico;  

Registro 

fotográfico;  

Análise II: 

Possíveis 

explicações para 

os resultados 

encontrados  

Variáveis: conformidade com o SNUC e Mercado Imobiliário.  

Técnicas/ Métodos: questionário (explorando a percepção da 

política); trabalho de campo e observação participante (com a 

participação nas atividades promovidas pela APA). 

Fonte: Elabordo pelo autor (2017). 

 

5.1 População e amostra. 
 

Como resultado de um levantamento histórico sobre o processo de ocupação 

do território da APA SFX, através de autores como Santos (2007) e Souza (2014), 

foi identificado o desenvolver de uma transição das atividades econômicas 

predominantes. A pecuária leiteira, que teve hegemonia até a década de 70, entrou 

em declínio constante em contraposição ao surgimento e fomento à atividade 

turística, a qual obteve maior incremento após o asfaltamento da rodovia que liga o 

núcleo urbano do distrito ao município de Monteiro Lobato em 1990. 

Marques (2014) demonstra em seu trabalho que uma nova forma de 

ocupação do território da APA SFX é o uso para constituição das moradias de 
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segunda residência. O autor relaciona o aumento da ocupação em segunda 

residência a uma maior dinamização da economia, no que diz respeito das 

atividades na construção civil.  

Neste sentido, Marques (2014) destaca a influência que os especuladores 

imobiliários têm na forma de organização dos espaços, fomentando o 

desenvolvimento das casas de segunda residência como um resultado de um 

processo de valorização da paisagem natural e cultural para a prática turística. 

Deste modo, esta pesquisa que tem como população alvo os indivíduos que 

realizam alguma atividade econômica dentro da APA e como população amostrada 

três subgrupos que historicamente influenciam o uso do território: o produtor familiar 

de leite, as pousadas e as imobiliárias.  

 Tratam-se de 3 subgrupos de perfis diferentes, cuja a escolha amostral foi 

distinta para cada uma delas tendo como condicionante comum entre estes a 

disponibilidade do voluntário em participar da pesquisa.  

Assim, para a amostragem do produtor familiar de leite, da APA SFX, 

utilizaram-se como base das informações disponíveis pela Associação do Trabalho: 

Terra, Ambiente e Gente (ORBE) (2017), em seu site. A ORBE trata-se de uma 

organização da sociedade civil de moradores do distrito, comprometidos com a 

promoção do desenvolvimento sustentável para a região.  

No site desta organização há uma listagem de 28 produtores da bovinocultura 

leiteira para todo o distrito de SFX. Foi então, selecionado os produtores desta lista 

que residiam em bairros da APA SFX, resultando em 14 produtores. Após um 

primeiro contato por telefone identificou-se aqueles que ainda mantinham a atividade 

leiteira e iniciou-se a abordagem aos produtores pessoalmente para a sensibilização 

do mesmo na participação da pesquisa.  

Como desta listagem de 14 produtores nem todos ainda praticavam esta 

atividade ou não quiseram participar, o auxílio de um informante-chave foi essencial 

para se chegar ao número de 10 voluntários produtor familiar de leite. 

Para a amostragem do segundo subgrupo, as pousadas inseridas na APA 

SFX utilizou-se como ponto de partida o trabalho de Araújo (2012), no qual discorre 

sobre o desenvolvimento do turismo em SFX. A dificuldade em contabilizar este 

grupo no território da APA SFX ocorre porque grande parte não são formalizados 

enquanto estabelecimento em hospedagem junto aos órgãos governamentais de 

gestão.  
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Cabe colocar aqui que Ruschaman (2002) contabilizou, para todo o distrito de 

SFX, 17 pousadas em 2002, enquanto Araújo (2012) 31 pousadas para todo o 

distrito, em 2012. Araújo (2012) apresentou uma listagem de pousadas levantadas 

do site Ecoviagem da UOL, no qual há um cadastro por parte da empresa para 

divulgação de seus serviços. Das 31 pousadas inseridas em todo território do distrito 

de SFX, 17 estavam contidas no território da APA SFX. 

Em consulta a vários sites de buscas em hospedagem no distrito de SFX a 

lista foi atualizada para 30 nomes para o ano de 2017. Desta, 15 pousadas 

encontram-se no território da APA SFX.  

Assim, com a listagem de nomes realizou-se o mesmo procedimento - a 

abordagem via telefone e pessoalmente nas pousadas. Após, a abordagem inicial, 

algumas pousadas não quiseram participar, tornando o número de voluntários para 

esta pesquisa em 12 pousadas. 

Para o terceiro subgrupo, há seis imobiliárias concentradas na avenida 

principal do núcleo urbano do distrito. Aceitaram participar da pesquisa 5 

imobiliárias. 

Observou-se resistência para a participação da pesquisa, mesmo havendo no 

local um informante da comunidade que auxiliava nas abordagens, fato que pode 

comprometer a veracidade de algumas respostas, como a renda por exemplo. Isto 

deve-se a delicadeza do assunto, a Política Pública da APA em um momento em 

que se acentua a fiscalização local para a conformidade na forma de ocupação do 

local.  

Portanto, tanto do subgrupo de pousadas quanto de produtores familiares de 

leite houve pessoas que ou se negaram abertamente a participar do estudo ou se 

esquivavam, não comparecendo no momento marcado ou cancelando após 

combinado o encontro.  

Por fim, esta pesquisa se desenvolve inserida em um conjunto maior de 

pesquisas desenvolvidadas pela UNIVAP e ocupadas em investigar o município de 

São José dos Campos. Desta feita, este trabalho está respaldado pelo Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 46505115.5.0000.5503, 

concedido ao projeto “A história oral como fonte para as linhas de pesquisa do 

Núcleo Pró-memória São José dos Campos”, desenvolvido pelas professoras Dra. 

Valéria Zanetti e Maria Aparecida Papali, pesquisadoras do Núcleo de Pesquisa e 

Documentação Histórica da Univap.  
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Todos os participantes envolvidos na pesquisa obtiveram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual consta no Anexo 1. Neste, 

demonstra-se a motivação da pesquisa, sua contribuição para o acervo de história 

oral do município no Núcleo Pró-memória, a importância da participação deste 

sujeito para a investigação científica aqui posta, dos direitos relacionados a 

confidencialidade e privacidade, sobre os eventuais riscos e seu caráter voluntário.  

Por se tratar de um estudo realizado em uma Unidade de Conservação, o 

mesmo é submetido conforme as regras próprias da APA. Neste sentido, o projeto 

desta dissertação de mestrado foi encaminhado à Comissão Técnico-Científica do 

Instituto Florestal (COTEC), órgão que realiza a gestão das pesquisas científicas 

realizadas nas UCs de administração da Fundação Florestal, para apreciação e 

aprovação. Assim, segundo o Processo da SMA nº 260108 – 008.781/2017, 

obteve-se a carta de aprovação da pesquisa. A pesquisa é considerada, por este 

órgão de alta prioridade para a geração de informações sobre a APA SFX, sem 

restrição.    

 

5.2 Variáveis. 
 

Para responder à pergunta de pesquisa, que tem como foco: verificar se a 

APA concilia conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, algumas 

variáveis foram escolhidas pelos critérios da disponibilidade, acessibilidade e 

variação quantitativa. Para investigar se a APA SFX tem cumprido com a sua função 

da conservação ambiental, foram escolhidas as variáveis: desmatamento e 

regeneração utilizando Marques (2014) como referência - plano de manejo e 

zoneamento da APA SFX como as disposições aplicadas no território e as áreas 

construídas e aberturas de estradas, como dado primário, através do mapeamento 

remoto.  

Para a variável uso do solo considerou-se Marques (2014) que em sua 

pesquisa realiza um mapeamento do uso do solo para os anos de 1999 e 2013. 

Neste estudo o autor conclui que houve um avanço das áreas de vegetação nativa 

em estágio inicial e avançado de regeneração, como resultado da desaceleração da 

atividade produtiva agropecuária local.  
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Devido ao curto tempo optou-se em utilizar estes dados secundários sobre 

desmatamento e regeneração e centrar a produção de informações sobre as áreas 

construídas e aberturas de estradas.   

As aberturas de estradas e consequente os avanços das áreas construídas 

são variáveis analisadas neste trabalho porque são indicadores do avanço da 

ocupação para áreas do interior da APA. São também indícios de maior 

parcelamento do solo e consequente maior taxa de ocupação.  

Para a verificação se a APA SFX tem cumprido com a função da promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, foram consideradas as variáveis: total de 

domicílios, a partir dos dados do Censo IBGE de 2000 e 2010, informações 

socioeconômicas e nível de satisfação; ambos coletados como dados primários 

nesta pesquisa a partir da aplicação dos questionários.   

  

5.3 Métodos, técnicas e procedimentos para coleta e análise de dados. 

 

Para investigar se a APA cumpre com seu objetivo de proteger a diversidade, 

disciplinar a ocupação e promover o desenvolvimento sustentável, utiliza-se, aqui, 

de uma abordagem de multimétodos (quantitativo e qualitativo), organizada de modo 

que os métodos e suas técnicas possam auxiliar na resposta à pergunta de 

pesquisa. Sendo assim, o trabalho de campo, o diário de campo, as geotecnologias, 

o registro fotográfico e a aplicação de questionário foram utilizadas para a 

investigação proposta neste trabalho. A seguir descreve-se os métodos e técnicas 

utilizados. 

 

5.3.1 O trabalho de campo. 

 

Para o pesquisador, enquanto agente, que se insere no contexto, com fim de 

colaborar com seu método científico a uma dada realidade, conhecer a percepção 

dos atores envolvidos como base primeira para a compreensão das transformações 

ocorridas no espaço é de fundamental importância.  

A percepção ambiental é uma ferramenta para se conhecer a leitura de 

mundo do indivíduo e sua influência ideológica, por se tratar de uma construção 

social (MENDES, 2006). Entretanto, Marin (2008) atenta pela forma como estas 
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pesquisas têm sido conduzidas, de modo que os levantamentos conceituais não têm 

subsidiado uma discussão profunda e preocupada com a verdadeira relação do 

indivíduo com o lugar habitado. 

Neste sentido, o trabalho de campo possibilita a observação de uma dada 

realidade, bem como de seus atores sociais in situ, com o objetivo de ampliar as 

percepções sociais. Junker (1971) afirma que a prática de observação no local de 

estudo é fundamental para as pesquisas de preocupação social, uma vez que 

possibilita a ampliação da percepção da situação por parte do pesquisador. Ainda 

para o autor, o campo como um instrumento permite ao investigador maior 

embasamento, possibilitando levantar maiores informações que poderiam passar 

desapercebido ao investigador que não realiza a prática (JUNKER, 1971). 

O trabalho de campo determina também a elaboração de prognóstico da 

realidade mais segura e confiável ao pesquisador. Assim, este instrumento permite 

identificar, analisar e descrever uma determinada situação socioeconômica e 

ambiental, a fim de interferir e propor análises e desdobramentos para este 

(JUNKER, 1971).   

Assim, esta prática foi fundamental para obter as informações primárias de 

uma dada realidade, possibilitando apreender percepções que poderiam, por 

ventura, passar despercebido ao pesquisador que não confronta as informações 

obtidas no levantamento prévio a realidade posta.  

Logo, a primeira aproximação ao local de estudo desta pesquisa ocorreu a 

partir de junho de 2016 e desde então, foi realizada de maneira contínua, 

possibilitando a prática da observação participante. 

Esta prática de observação participante ocorreu de forma artificial, no sentido 

de que o pesquisador não pertence ao ambiente de análise, apenas se integrou com 

a finalidade acadêmica. Esta ocorreu de forma sistemática, uma vez que havia um 

plano estratégico inicial a ser seguido o qual consistiu em: acompanhar o gestor da 

APA SFX em visitas técnicas; participar das reuniões do conselho gestor; participar 

de encontros público promovidos pela gestão municipal e estadual na área de 

estudo; visitar os locais de residência dos participantes da pesquisa e participar de 

eventos importantes promovidos pela sociedade civil.   

Em Turra Neto (2004a) temos que, apesar da observação participante, ser 

uma metodologia cunhada na Ciência Antropológica. Ela é amplamente utilizada 

dentro do contexto da Geografia, em maior medida na Geografia Cultural, por ser um 
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instrumental poderoso para a obtenção de dados “face-a-face” entre o pesquisador e 

o observado, facilitando a leitura dos objetos simbólicos por parte do grupo 

analisado. 

 Como a percepção é construída a partir da relação entre elementos tangíveis 

(como os pontos turísticos por exemplo) e intangíveis (como a música, hábitos e 

rotina local), esta metodologia permite a imersão do pesquisador no ambiente 

analisado a fim de compreender o sentido dos significados atribuídos pela população 

de estudo, com fim de ser a mais próxima da realidade descrita.  

O objetivo da observação participante é que o pesquisador, com a frequência 

na imersão, no local de estudo, deixe de ser estranha a população local a fim de 

manter diálogos com a população investigada (TURRA NETO, 2004b). E, para 

realizar esta metodologia, a frequência e o diálogo servem para demonstrar que o 

pesquisador inserido não oferece perigo a população local, fato que somente é 

conquistado através da negociação e participação no contexto analisado (TURRA 

NETO, 2004b).  

Este autor ainda apresenta que esta metodologia proporciona maior liberdade 

ao pesquisador, exigindo deste a facilidade de improvisação para se portar com as 

diversas situações que podem ocorrer em campo (TURRA NETO, 2004b).  

Esta metodologia é utilizada para romper com a relação sujeito-objeto, entre o 

pesquisador e a população analisada, em uma relação humana em que a empatia é 

elemento central, bem como, o confronto quando colocado, pois releva a 

autenticidade do pesquisador imerso e não a representação de papéis (TURRA 

NETO, 2004a).  

O objetivo desta prática consistiu em observar de que forma a APA e sua 

atuação refletia no conhecimento e no desenvolvimento da dinâmica social local. 

Pode-se também, observar o comportamento cotidiano da área de estudo a fim de 

compreender quais forças atuam no local, a exemplo da especulação imobiliária e a 

construção civil e de que forma isto resulta no estabelecimento de conflitos sociais 

pontuais. 

O campo foi relatado através de um diário de campo com anotações 

objetivas, dado ao grande número de eventos que ocorria simultaneamente, 

embasados pelo registro fotográfico. A observação participante tornou-se 

fundamental para a aplicação dos questionários, descrito a seguir.  
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5.3.2 O questionário. 

 

Utilizou-se de um questionário semiestruturado como instrumento de coleta 

de dados, junto aos subgrupos participantes do estudo. A vantagem desta técnica 

consiste no levantamento de um grande número de informações primárias, 

possibilitando quantificar variáveis a fim de compará-las entre os três subgrupos. 

O mesmo foi construído considerando perguntas abertas, fechadas e 

alternativas qualitativas, fato que permitiu o levantamento de informações objetivas 

(como a quanto tempo desenvolve esta atividade no local) e informações subjetivas 

(como qual a sua opinião sobre a função da APA). As questões foram construídas 

de modo a possibilitar a quantificação e o tratamento estatístico para descrever e 

interpretar os dados. A tabulação e análise estatística foram realizadas utilizando-se 

do Excel.  

O questionário está subdividido em quatro eixos: 1- Dados socioeconômicos e 

produtivos; 2- Percepção Ambiental; 3- Conhecimento sobre a Política SNUC; 4- 

Perspectivas Futuras. 

O objetivo do eixo 1 “Dados socioeconômicos e produtivos” teve como 

finalidade levantar informações específicas como: renda, infra-estrutura produtiva e 

capacidade produtiva. Isto para facilitar uma categorização e leitura de um possível 

perfil para os subgrupos amostrais, a fim de responder se ocorre a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico.  Este eixo foi importante para análise se ocorre a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico.  

No eixo dois “Percepção ambiental” o foco da investigação é obter grau de 

conhecimento obtido através da experiência vivida entre os voluntários a fim de 

estabelecer relações com o grau de consciência quanto as especificidades naturais 

locais. As questões elaboradas auxiliam compreender quais as relações os 

participantes estabelecem com a APA, no sentido de observar se suas ações são 

dotadas ou não da percepção sobre a importância da conservação das áreas 

naturais. 

 No eixo 3 “Conhecimento sobre a Política SNUC” explora-se o grau de 

conhecimento apreendido pelos subgrupos amostrais sobre a política do SNUC. O 

objetivo é verificar claramente o grau de esclarecimento destes grupos em relação à 

Política e aos dois principais instrumentos de ação: o Plano de Manejo e o 
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Zoneamento Econômico-ecológico. Investiga-se também sobre o conhecimento e a 

participação ou não destes envolvidos nas ações do Conselho Gestor da APA, de 

modo a verificar motivações e dificuldades para a integração deste sujeito no 

desenvolvimento da Política.  

 O quarto e último eixo “Perspectivas futuras” tem como objetivo entender as 

perspectivas dos participantes sobre o futuro da APA SFX enquanto UC e para as 

próximas gerações. A APA SFX sofre alguns processos que resultam em pressões 

ambientais como: a crescente especulação imobiliária e o avanço dos loteamentos 

irregulares, a precariedade no saneamento rural e urbano, a invasão de javalis, o 

corte ilegal do palmito Jussara, a caça ilegal, a transformação intensa do uso do solo 

com finalidade de chácaras de lazer e moradia de segunda residência, o choque 

cultural entre o morador local e o novo morador advindo da região metropolitana 

paulista. Assim, objetivou-se compreender a partir destes subgrupos suas 

perspectivas, quanto ao próprio desenvolvimento das atividades e quanto a 

qualidade de vida local. 

Desta maneira, espera-se compreender de que forma a implementação da 

APA, tem promovido o desenvolvimento socioeconômico, tendo por base a 

sustentabilidade para os moradores da unidade. Observar a efetividade da política 

partindo da percepção dos grupos determinantes no uso e ocupação do solo da APA 

SFX para inferir se está sendo alcançada, bem como os fatores que por ventura 

limitam a atuação os quais precisarão ser superados. O questionário está disponível 

no Anexo 2 e 3. 

As informações obtidas com esta ferramenta foram conciliadas com o uso do 

geoprocessamento e apresentadas na discussão com o mapa do avanço da 

ocupação humana. A seguir, aborda-se o uso desta ferramenta. 

   

5.3.3 O uso do geoprocessamento.  

 

Para tal, tem-se como referência a visão integrada proposta por Silva e 

Zaidan (2010), que pode ser entendida como a produção de um conhecimento 

ambiental articulado, de modo a buscar a representação mais fiel do real. Para isto, 

no presente projeto se desenvolve um Modelo Digital do Ambiente, utilizando as 

tecnologias do geoprocessamento. 
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Hoje, o geoprocessamento assume o papel de suporte a qualquer tipo de 

investigação, uma vez que foi compreendida sua capacidade em processar imagens 

e manipular dados de modo especializado. Câmara et al. (1996, p. 21) descrevem os 

Sistemas de Informação Geográfica - SIGs como “sistemas de informação 

construídos especialmente para armazenar, analisar e manipular dados geográficos, 

ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em que a localização 

geográfica é uma característica inerente e indispensável para tratá-los”.  

Os SIG´s são ferramentas do Geoprocessamento que permitem integrar ao 

mesmo tempo um banco de dados e desenhos geométricos, contendo inúmeros 

atributos. Diferenciam-se de outros sistemas porque são capazes de elucidar a 

informação espacial, unindo bases e produtos cartográficos georreferenciados às 

informações cadastrais, possibilitando acessar os dados no banco de dados e obter 

a informação espacial na layer, ou contraditoriamente, selecionar as formas 

geométricas na tela de visualização e obter a informação no banco de dados, 

produzindo mapas conforme a seleção das variáveis. 

 Para se preservar de possíveis erros de interpretação, o trabalho de 

geoprocessamento é complementado por meio da investigação de campo, que 

envolve a coleta de informações levantadas junto à população residente na área de 

estudo. 

A obtenção destas imagens junto ao órgão público foi dificultosa, pois a saída 

da figura física responsável pelo armazenamento do geoprocessamento municipal 

resultou em certa desorganização no banco de dados públicos e relativa 

inconsistência do dado obtido.   

Para a construção do mapeamento das áreas construídas e estradas e vias 

rurais utilizou-se uma imagem de alta resolução de 0,60 cm na composição de 

bandas multiespectral do satélite Quickbird 2 para o ano de 2007, obtido da base de 

dados da prefeitura municipal de São José dos campos, do CD Cidade Viva (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2016), cedido em forma digital pela Secretaria de Urbanismo 

e Sustentabilidade. A Figura 2 apresenta a imagem recortada para o território da 

APA SFX.  
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         Figura 2: Delimitação da APA SFX pela imagem de satélite Quickbird 2 (2007). 

 
         Fonte: São José dos Campos (2016). Elaborada pelo autor (2017). 
 

Observa-se que nesta imagem orbital (Figura 2) APA SFX para o ano de 2007 

há uma cobertura de nuvens nas cotas de maiores altitudes, fato este restritivo para 

uma análise em acurácia na extração de informação, limitando em partes o resultado 

final do produto. 

Para o ano de 2017 utiliza-se as imagens disponíveis no Google Earth, 

realizadas a partir de uma conjuntura de imagiamentos obtidos pelos satélites 

Pleiads 1 A e 1 B e SPOT 6 E 7, cedidas gratuitamente, na resolução de 0,50 cm, 

com composição multiespectral apresentado na Figura 3. 

 



85 
 

         Figura 3: Delimitação da APA SFX pela imagem de satélite Google Earth (2017). 

 
         Fonte: Google Earth (2017). Elaborada pelo autor (2017). 

 

Todo o desenvolvimento técnico da pesquisa foi realizado em ambiente SIG, 

com o uso dos softwares ArcGis e QuantunGis. O primeiro programa mencionado foi 

utilizado para a sobreposição matricial da imagem orbital Quickbird de 2007 e 

posterior extração de informações vetoriais (áreas construídas e estradas para o ano 

de 2007). O programa ainda permitiu a interação do software ETGeoWizard para a 

confecção da grade de controle 5km x 5 km.  

Do mesmo modo, o software QuantunGis viabilizou a sobreposição da 

imagem orbital para 2017 e a posterior complementação vetorial das categorias 

áreas construídas e estradas no período de 10 anos.  

Por finalização, o acabamento dos layouts e elaboração das cartografias 

temáticas da APA SFX foram realizadas com o uso do ArcGis.   

A partir do recorte das imagens limitadas pela área da APA SFX realizou-se o 

processo de vetorização, através de geometrias em polígonos (para vetorização das 

áreas construídas) e linhas (para vetorização das estradas e vias). 

A fim de facilitar o processo, o controle de vetorização das feições, optou-se 

pela criação de um grid com as medidas de 5km x 5km contemplando toda a área da 

APA. Este processo foi gerado com o auxílio do software ETGeoWizard -  programa 

auxiliar de geotecnologias que possibilita, dentre outras funções, a geração de 
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grades poligonais pré-determinadas pelo usuário. A Figura 4 demonstra a 

sobreposição da grade de 5 km x 5 km. 

 
    Figura 4: Grid de 5km x 5km sobre o recorte da APA SFX, imagem Quickbird 2 (2007). 

 
        Fonte: São José dos Campos (2016). Elaborado pelo autor. 
  

O processo de extração das informações partiu das interpretações visuais das 

imagens orbitais e as respectivas vetorizações, na escala de 1:1.400 metros. Para a 

vetorização foram delimitados através de polígonos as áreas construídas e por meio 

das linhas, a vetorização das estradas e vias. A Figura 5 apresenta uma etapa do 

processo de vetorização de uma pequena área no interior da APA. 
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Figura 5: Processo de vetorização das feições. 

 
Fonte: São José dos Campos (2016). Elaborada pelo autor. 

 

Em complemento à pesquisa foram utilizadas outras bases de dados, a 

exemplo do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável no ano de 2014, elaborado 

pelo Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento (INSTITUTO..., 2014). 

Outros dados como o zoneamento econômico-ecológico da APA foram compilados 

junto a Fundação Florestal (2008).  
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Observa-se na Figura 5 um recorte do mapeamento para demonstrar como 

ocorreu o processo da captura de feições a partir da refletância do teto das áreas 

construídas. Então a partir da análise visual vetorizou-se todas estas áreas 

construídas bem como o avanço das estradas, partindo das respostas espectrais 

destes objetos na imagem. Em amarelo observamos as áreas construídas em vinho 

as estradas.  

A vetorização das áreas construídas foi um processo de identificação e 

posterior vetorização através de polígonos. Já para a vetorização das estradas, 

partiu-se para a elaboração de classificação, para posterior análise de surgimentos 

de novas ou não como vetor de expansão.   

Para efeito de classificação das estradas, elaborou-se uma chave de 

interpretação para as vias de circulação da APA de SFX a partir das imagens de alta 

resolução utilizadas (Quadro 4). A partir das imagens de alta resolução espacial 

utilizadas foi permitido com acurácia a identificação das vias considerando cor, 

forma, tamanho e textura para elaboração de 4 classes. 

A chave de informação foi elaborada a partir da adaptação dos critérios 

utilizados por Pinho (2006) para classificação orientada a objetos urbanos como uma 

alternativa de superar as limitações da classificação “pixel-a-pixel”. Neste sentido, 

recorre-se a elementos como as informações do contexto (a paisagem do entorno) e 

geométricas (forma e tamanho) para maior acurácia no processo de classificação. 

Assim, partiu-se da classificação para pavimentações urbanas de Pinho (2006) para 

classificação em 4 ordens das vias de acesso, segundo contextos específicos. Este 

dado possibilita a verificação da evolução dos tipos de acessos na APA SFX, dentro 

do contexto analisado, apresentado no Quadro 5: 
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Quadro 5: Chaves de interpretação para as vias de circulação da APA de SFX em imagens 
de alta resolução: 

Classe Amostra 
Cor (RGB 

3,2,1) 
Forma, tamanho 

e textura 
Contexto 

Rodovias 
asfaltadas 
(1ª Ordem) 

 

Cinza 
médio 

Tamanhos 
variáveis, porém 
com forma 
preferencialmente 
retangular. 

Estradas e 
rodovias 
pavimentadas 
que ligam 
centros ou 
núcleos 
urbanos e 
atravessam 
áreas rurais 

Estradas 
não 

asfaltadas 
(2ª Ordem) 

 

Varia de 
Laranja 
claro até 
amarelo 

Tamanhos 
variáveis e 
comprimentos que 
alternam entre 5 e 
10 metros, e forma 
retangular 
(obedecendo o 
corte do terreno) 

Estradas de 
rurais não 
pavimentadas 
que se ligam 
à estradas e 
rodovias 
pavimentadas  

Estradas 
rurais 

(3ª Ordem) 

 

Varia de 
Laranja 
claro até 
amarelo; 

Interseçõe
s com 

variações 
de verde 
escuro 

Tamanhos 
variáveis e 
comprimentos que 
alternam até 5 
metros, e forma 
linear 
(obedecendo o 
corte do terreno) 

Estradas de 
rurais não 
pavimentadas 
que se ligam 
às estradas 
não 
asfaltadas 

Acessos às 
propriedades 
(4ª Ordem) 

 

Varia de 
Laranja 
claro até 
amarelo; 
Variações 
de verde 

escuro até 
o verde 

claro 

Tamanhos 
variáveis e 
comprimentos que 
alternam até 3 
metros, e forma 
linear 
(obedecendo o 
corte do terreno 
Textura rugosa 
para caminhos em 
campos e 
vegetações  

Acessos as 
portarias das 
propriedades 
e caminhos 
intra-
propriedade  

Fonte: Pinho (2006), adaptado pelo autor. 

 

Os dados reunidos e espacializados são confrontados com o Plano de Manejo 

e o Zoneamento Econômico ecológico da APA SFX. Deste modo, espera-se 

vislumbrar quais zonas sofrem maior pressão da ocupação humana, bem como se o 

crescimento nas aberturas de estradas e áreas construídas apontam para um 

excessivo parcelamento do solo. 
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5.4 O uso da percepção na metodologia de análise. 

 

A unidade de conservação APA visa regular o uso e a ocupação do solo de 

uma definida porção do território, que seja dotada de atributos naturais importantes e 

contenham ocupação humana consolidada, de modo a conciliar a conservação dos 

atributos naturais e o desenvolvimento socioeconômico da população local, em 

bases da sustentabilidade.  

Assim, o objetivo da pesquisa está em identificar, após aproximadamente 20 

anos do SNUC, se os instrumentos de atuação desta categoria estão garantindo a 

conservação e o desenvolvimento humano como primeira análise. Em segundo 

momento, quais as possíveis causas para o cumprimento ou não de seu papel. O 

estudo de caso ocorre na APA de São Francisco Xavier, no município de São José 

dos Campos – SP.  

Este trabalho recorre a informações obtidas através da percepção ambiental 

como um dos meios de análise para confrontar os resultados obtidos com o 

questionário, o trabalho de campo e o mapeamento da área.  

O estudo da percepção ambiental é importante viés para a análise e 

compreensão sobre o espaço vivido, de modo que possibilita identificar nos 

participantes da pesquisa suas expectativas, satisfações, insatisfações, julgamentos 

e condutas (FAGGIONATO, 2011).  

Andréa de Fiori (2002) acredita que as informações obtidas através da 

percepção ambiental podem contribuir para o entendimento e consequente uso mais 

racional dos recursos naturais. Esta informação possibilita a efetividade na 

construção de ações como a educação ambiental e na formação de agentes de 

transformações, internalizando a mudança de comportamentos e atitudes. A 

percepção ambiental contribui, assim, para a compreensão das transformações das 

paisagens.  

Segundo Hocheberg (1973) percepção é a reação do observar do homem em 

relação ao seu meio. Ou seja, é a linguagem que se traduz através de signos e 

hábitos aceitos pelo indivíduo e seu grupo de reconhecimento, que reflete como este 

se sente, como confere sentido em relação a acontecimentos, pessoas e lugares. E, 

por se tratar de uma construção social – o indivíduo que percebe, percebe em 

referência a algo. Cada percepção contém diferentes propostas de mundo, dotado 
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de discursos, com ideologias distintas em relação ao espaço vivido e suas 

experiências (MENDES, 2006). 

Barbaras (1994) descreve toda experiência perceptiva como uma lembrança, 

de modo que só é possível perceber o que uma coisa é se algo remeter a uma 

recordação e a sua relação com esquecimento e lembrança, ora do indivíduo ora do 

grupo.  

Freud (1895) fundamenta o caráter processual da percepção, tendo como 

base fundamental a memória, determinando está uma à consciência da percepção 

através de uma complexa inter-relação entre percepção, inscrição mnêmica, 

consciência e inconsciência. Para Beargson (1896), a percepção é então seletiva, 

eliminando o que não serve, a imagem privilegiada que criamos e a memória, 

influenciada pelo hábito, está constantemente inscrevendo-se no presente. Assim, a 

percepção supõe a memória e o esquecimento, ao mesmo tempo em que o 

percebido só se dá a ler pelo passado, depois da percepção (MENÉNDEZ, 2006).  

Nesse sentido, Pollak (1989) aborda o processo de seletividade e negociação 

da memória, no qual define-se aquilo que é importante para o grupo, servindo até de 

fronteira sociocultural. Assim, para este autor, os indivíduos participam de duas 

categorias de memórias (individual e coletiva) que estabelecem uma forte relação de 

influência. Os fatos sociais são transformados em coisas tornando-se rastros da 

memória, mas é importante identificar por que assim se tornam, como e por quem 

são solidificados. Observamos então que a memória sempre apresenta um ponto de 

vista, uma ideologia e discurso cabendo ao observador analisar qual a intenção por 

detrás da relação de uma memória. 

Halbwachs (1990) nesta direção de percepção e memória individual e coletiva 

dotadas de sentido e intenções apresenta sua relação com o lugar, que é 

materialmente marcado por aqueles que o habitam, traduzindo as ações em termos 

espaciais. Logo, a memória tem como ponto de apoio as imagens espaciais, de 

modo que, tanto suas ações como seus pensamentos são regulados pelos objetos 

exteriores do mesmo modo que, assim transformam e ressignificam o espaço a sua 

volta.  

Grupos imprimem sua marca no espaço vivido ao mesmo tempo que evocam 

suas lembranças e percepções no interior do quadro espacial que está inserido, 

sendo assim a tantas maneiras de se representar e significar os espaços quanto 

sejam os grupos (HALBWACHS, 1990). 
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Assim, a percepção ambiental pode é aqui entendida como a tomada de 

consciência deste ator social com o ambiente e que, portanto, influenciará sua 

relação com o lugar, despertando em si o objetivo de proteger e cuidá-lo 

(FAGGIONATO, 2011). É um meio para expor a imagem de um lugar, organizada 

por signos, usos e hábitos que os indivíduos fazem do espaço vivido. 

Este conceito, então, torna-se facilitador para obter as informações subjetivas 

a fim de compreender como o indivíduo se sente frente à situação imposta e a partir 

deles, quais as causas para a efetividade ou não da APA no cumprimento de seu 

papel. 

 

5.5 Área de estudo: ÁREA DE PROTEÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. 

 

O governo do Estado de São Paulo publica a Lei Estadual nº 11.262, de 8 de 

novembro de 2002, que declara Área de Proteção Ambiental o trecho da Serra da 

Mantiqueira e o trecho da região do Banhado, situado no município de São José dos 

Campos. Assim, cria-se a Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA 

SFX).  A Figura 6 apresenta o mapa de localização de São José dos Campos e a 

Figura 7, o mapa de localização da APA SFX. 
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Figura 6: Mapa de localização São José dos Campos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Figura 7: Mapa de localização APA SFX. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esta APA está localizada no distrito de São Francisco Xavier. Este, por sua 

vez, é criado pela Lei Estadual nº 8092/64 (SÃO PAULO, 1964), sendo sua origem 

relacionada à passagem de tropeiros de Minas Gerais em sentido ao comércio de 

São José dos Campos (RUSCHMAN, 2002); a Figura 8 apresenta o núcleo urbano 

de SFX. 

 

       Figura 8: Núcleo urbano de SFX. 

 
                              Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Sua vegetação é composta por resquícios de Mata Atlântica, sendo ricamente 

recordada por córregos, devido ao grande número de nascentes (SÃO PAULO, 

2011). Seu principal curso d’água é o Rio do Peixe, que abrange uma área de 

24.500 hectares, sendo também o principal tributário para o Rio Jaguari, o qual por 

sua vez é um importante tributário para o Rio Paraíba do Sul, tanto no fornecimento 

de água quanto de energia (SÃO PAULO, 2011), no sentido de contribuir para o 

abastecimento do sistema Cantareira, torna-se estratégico para o governo estadual 

aplicar políticas ambientais nas áreas de nascentes, neste sentido, a APA SFX 

assume posição estratégica. 

A delimitação da APA SFX foi resultado de uma preocupação do governo do 

estado de SP em proteger as nascentes do rio do Peixe, situadas a montante no 

município, na região de maiores altitudes do mesmo e a área mais preservada de 

SJC.  

É importante destacar que o município de SJC está inserido na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, instituído pela Lei Complementar 

nº1166, de 09 de janeiro de 2012 e, deste modo, deve obedecer ao instrumento 

legal de planejamento territorial denominado Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI), determinado pelo Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 

13.089/2015. Este plano tem como objetivo orientar o desenvolvimento regional, 

atendendo demandas regionais, com o desafio de adequar os Planos Diretores 

municipais frente as diretrizes principais. Assim, há a busca em adequar o Plano 

Diretor de SJC, em desenvolvimento desde o final de 2016 às prerrogativas do PDUI 

e aos objetivos e especificidades da APA SFX, para aquela localidade. 

Outro desafio, atualmente, importante posto à APA SFX e a seu município 

sede é alinhar os objetivos tanto do Plano de Manejo quanto do Plano Diretor ao 

Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA), do governo do estado de 

São Paulo. Como SFX está contido em parte na bacia do Rio Jaguari, de interesse 

manancial para o abastecimento público da Capital Paulista, este Plano visa fazer o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, orientando a proteção, recuperação e 

preservação dos mananciais de interesse regional. Assim, adequar-se as 

prerrogativas deste instrumento também é uma questão em pauta e que influencia o 

planejamento na escala municipal. 

Estas políticas reconhecem as características físicas e biológicas deste 

território. Marques (2014) apresenta SFX composto por relevo de serras e escarpas, 
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com declividade acima da ordem de 60%, frequência de ocorrência de cabeceira de 

drenagem, uma riqueza em nascentes de água (as quais lhe conferiu algumas 

configurações de grutas profundas), tornando ainda mais rico o cenário ambiental 

peculiar, que ainda é preservado nesta localidade. 

Um dos principais símbolos do distrito é o macaco Muriqui- o maior primata 

brasileiro (SILVA, 1999). Este macaco é endêmico da Mata Atlântica, por estar 

sujeito, hoje, ao processo de extinção, dado em paralelo à degradação e destruição 

da floresta tropical (SILVA, 1999).   

Os dados do Censo 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (INSTITUTO..., 2010) apontam para um excessivo parcelamento do solo, 

tanto em áreas rurais como urbanas, para atender as demandas de turismo, 

segunda residência e construção civil local, resultando em transformações no uso e 

ocupação do solo, perda do mesmo, impacto na qualidade dos recursos hídricos, na 

economia e hábitos sociais locais e entre outros (MARQUES, 2014).  

Assim, Marques (2014) apresenta uma discussão sobre as transformações no 

uso e ocupação do solo daquela região, sobretudo quanto a relação do declínio da 

atividade agropecuária como principal motivador para o parcelamento do solo, em 

pequenos lotes como alternativa econômica aos proprietários de terra. Como 

consequência disto, observa-se um crescimento do fenômeno da segunda 

residência (MARQUES, 2014). Apresenta-se uma tabela 1 organizada pelo referido 

autor sobre o desenvolvimento dos domicílios de uso ocasional em SFX a partir dos 

dados do Censo de 2000 e 2010. 

 

Tabela 1: Domicílios de uso ocasional em SFX, dados do Censo de 2000 e 2010. 

Setor 
censitário 

Domicílios de uso 
occasional (CENSO 
2000) 

Domicílios de uso 
occasional (CENSO 
2010) 

% de crescimento dos 
domicílios de uso 
occasional entre os 
Censos 2000 e 2010. 

001 30 47 56,67 

002 21 63 152,38 

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: Marques (2014). 
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Marques (2014) apresenta ainda que dos 687 domicílios de uso ocasional, 

somente 100 estão localizados em área urbana e, portanto, 587 em área rural, 

sendo que houve um incremento de 66% em domicílio de uso ocasional do Censo 

de 2000 ao de 2010, o qual foi superior ao próprio conjunto de domicílios 

permanentes, que cresceu em aproximadamente de 56%.  Assim, o autor coloca a 

importância em se analisar o papel da segunda residência enquanto produtora de 

espaço, inserida como desdobramento das atividades turísticas (MARQUES, 2014).    

Santos (2007) e Marques (2014) colocam que a atividade econômica vigente 

estimula e condiciona o desenvolvimento da força de trabalho disponível. Assim, 

com o crescimento do parcelamento do solo, da população, que antes vivia da lida 

com a terra, hoje procura uma inserção na construção civil (como pedreiro ou 

serventes) ou envolvem-se em trabalhos de ofertas de serviços para o turismo, como 

bares, restaurantes, mercadinhos, pousadas e etc. 

Os reconhecimentos dos atributos naturais, aqui citados conferem a este 

território a sobreposição de APAs a partir dos três níveis de poder: pelo Decreto 

87.561/1982 APA Federal (BRASIL, 1982); pela Lei Municipal 4212/92 (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 1992) torna-se também APA Municipal e pela Lei 11.262/2002 (SÃO 

PAULO, 2002) define-se também APA Estadual.  

As três APAs do distrito sobrepostas não coincidem com os limites totais, mas 

abarcam em sua maioria mesma área. Optou-se neste trabalho, como recorte para o 

estudo de caso a APA SFX, a nível de Estado de São Paulo, devido ao 

funcionamento efetivo desta UC através da constituição de um Plano de Manejo e 

Zoneamento Econômico Ecológico, Conselho Gestor consolidado e com ações 

concretas na unidade.   

A população da APA SFX, que contava com 2077 habitantes pelo Censo de 

2000 elevou-se para 2940 habitantes pelo Censo 2010, elevando-se me 

aproximadamente 30% neste período intercensitário. Entretanto, as moradias de uso 

ocasional, que segundo o Censo de 2000 eram 189 foram para 426 pelo Censo de 

2010, aumentando em aproximadamente 56%, em residência. Tal fato, o aumento 

em mais de 50% em dez anos na ocupação da APA SFX justifica o aumento do 

parcelamento do solo apresentados nos mapas acima.  

Outros fatores de ameaça local para além do crescimento desordenado e 

irregular da APA são as áreas florestadas com Pinus, o avanço do Javali, a caça de 
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animais silvestres, as áreas de pastagens degradadas, as constantes ameaças em 

tempo de seca e a destinação irregular de resíduos sólidos.  

A APA SFX dispõe de instrumentos para seu funcionamento, que são: o 

Conselho Gestor (CG), o Plano de Manejo e o Zoneamento Econômico Ecológico.  

Conselho Gestor somente foi instituído pela Resolução SMA 30, de 28 de 

maio de 2004, com base no Decreto Estadual nº 48.149, de 09 de outubro de 2003, 

definido pelo caráter consultivo, com objetivo em promover um gerenciamento 

participativo e integrado. Este é constituído por presidente, secretaria executiva e 

membros do conselho, podendo ser de 12 a 24 membros. Em Anexo 4 consta as 

Atribuições definidas pelo artigo 4º do Decreto n. 48.149/2003 (SÃO PAULO, 2003) 

e, em Anexo 5 as atribuições definidas para cada membro do conselho.  

O Plano de Manejo da APA SFX foi regulamentado com a publicação da 

Resolução SMA n 64, de 11 de setembro de 2008. Este é uma obrigatoriedade de 

todas as unidades de conservação, segundo Lei Federal nº 9.985, de julho de 2000 

(BRASIL, 2000) e é um documento técnico, fundamentado em objetivos gerais, o 

qual estabelece seu Zoneamento Econômico-Ecológico e as normas para o uso do 

território e o manejo para os recursos naturais.  

O Zoneamento Econômico-Ecológico tem por objetivo geral disciplinar e 

racionalizar o uso dos recursos naturais, visando garantir o apregoado pela noção 

de sustentabilidade (qualidade de vida, sustentação econômica em consonância a 

proteção dos ecossistemas (SÃO PAULO, 2008). Cada zona possui sua área 

estabelecida, com as características socioambientais de forma generalista; diretrizes 

pré-estabelecidas; usos e atividades gerais; metas a serem atingidas. Este 

zoneamento compreende a divisão da APA – SFX em seis zonas, os quais 

compreendem desde áreas de proteção máxima, com restrição de ocupação, até 

áreas de usos diversificados. Em Anexo 6, consta a característica de cada zona.  

Assim, o plano de manejo tem como principal objetivo ser um instrumento 

técnico de ordenamento fundiário através de uma gestão democrática, 

descentralizadora e compartilhada. Neste sentido, o ordenamento territorial será 

obtido através da disposição de mecanismos de comando e controle, incentivo a 

adoção de novas tecnologias, alternativas econômicas sustentáveis, incentivo 

financeiro, para a recuperação de áreas degradadas e incentivo produtivo nas áreas 

desmatadas. 
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Para o funcionamento da gestão da APA SFX prevê-se um monitoramento 

contínuo para verificação da eficiência e eficácia dos instrumentos previstos, com a 

revisão do zoneamento, em cada 5 anos, bem como a garantia da população ao 

acesso às informações do Conselho Gestor.  

O Conselho Gestor tem como ferramenta a constituição de Câmaras 

Técnicas, para detalhar e acompanhar os programas e, o atual CG possui CT de 

Comunicação, Combate a incêndio e CT de Monitoria (como no corte de eucalipto). 

Porém, seu funcionamento está em processo de retomada nas ações do conselho, 

fato que reflete na ausência dos programas. 

Em uma perspectiva regional, a APA SFX está inserida no Mosaico 

Mantiqueira, criado pela Portaria nº 351 de 11 de dezembro de 2006 do Ministério do 

Meio Ambiente, composta por 33 UCs entre Parques, Florestas, Monumento Natural, 

APA e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Localiza-se na Serra da 

Mantiqueira, porção que abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, sob administração do Instituto Chico Mendes.  

A principal importância deste Mosaico está pela quantidade de nascentes e 

cursos d’águas que dela se originam e que serve de manancial para grande parte da 

população da região. Esta região é considerada a maior província de água mineral 

do país (MOSAICO MANTIQUEIRA, 2018). 

A inserção em uma gestão de UC em uma escala maior, a nível federal, 

reafirma a importância da APA SFX, enquanto território em conservação ambiental 

de interesse nacional.   

Cabe colocar aqui, que, por não constar a delimitação da área total, bem 

como o atributo protegido na lei nº 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002) de criação da 

APA SFX, a mesma não está inserida regularmente no SNUC. Desta forma, esta 

APA não está contemplada no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC), de competência do Ministério do Meio Ambiente, que é um sistema 

integrado de banco de dados sobre as UCs do país. Este fator limitante a APA SFX 

impede que suas informações estejam disponibilizadas em base pública, dificultando 

assim uma análise integrada dos indicadores apresentados pela APA SFX as 

demais UCs do país.  

A vantagem do CNUC é disponibilizar relatórios detalhados sobre a situação 

atual das UCs, o qual facilita o planejamento, através do diagnóstico dos problemas 

e propostas de decisão. Permite também a criação e acompanhamento de 
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indicadores, facilitando a verificação da conformidade da UC com a legislação 

pertinente.  

No ANEXO 7 consta a Reorganização do CG segundo Resolução SMA nº 

112/2017 (SÃO PAULO, 2017a) e em ANEXO 8 Composição do CG APA SFX para 

o biênio 2017-2019 – Resolução SMA nº 150/2017 (SÃO PAULO, 2017b). 

Até início de 2017 a APA SFX contava apenas com um funcionário - o gestor 

nomeado pela Fundação Florestal. No dia 28, de janeiro, de 2016 o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) e os estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais assinam um acordo de recuperação e proteção dos 

serviços de clima e biodiversidade. Tal possui apoio financeiro do Fundo Ambiental 

Global (Global Environment Facility - GEF) - agência implementadora do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e como órgão executor dos recursos a 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC).  

O acordo chama-se “Projeto de Recuperação e Proteção dos Serviços 

Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica”, 

cujo nome fantasia é “Conexão Mata Atlântica”. Tal fato proporcionou para 2017 a 

contratação de dois funcionários para compor a equipe gestora da APA SFX, sendo 

uma analista técnica e uma assistente administrativa, dando o apoio ao gestor na 

esquipe da APA. O objetivo deste projeto é fortalecer a conservação dos mananciais 

de abastecimento, bem como a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, 

através do resgate de carbono, e a conservação da biodiversidade no corredor 

Sudeste da Mata Atlântica. 

A contratação de mais dois funcionários para o auxílio do gestor, na gestão da 

APA, possibilita o desenvolvimento de planos e projetos, os quais antes estavam em 

grande parte no papel. O referido projeto prevê ainda auxílio na estruturação de uma 

sede física para a APA SFX, computadores, projetor e até um automóvel para ficar 

alocado na base a uso da equipe.  

A APA SFX está contemplada neste projeto com o uso combinado de 

mecanismos de gestão de UC e incentivos de mercado, para promover o aumento 

de área protegida e a manutenção da Mata Atlântica. Neste sentido, atuará no 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) de uso múltiplo para conversão 

produtiva, restauração e conversão ecológica; na Certificação Agrícola e Florestal 

(CERT) com finalidade de estimular práticas agroecológicas; e em Cadeias 

Produtivas de Valor Sustentável (CVS), com fomento ao uso adequado dos produtos 
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da biodiversidade. Estes três principais instrumentos: PSA, CERT e CVS serão 

implementados por meio da assistência técnica e extensão rural. O desenvolvimento 

deste componente será acompanhado por um instrumento de avaliação de 

efetividade de gestão “Management Effectiveness Tracking Tool - METT” (STOLTON 

et al., 2007). 

Este incremento proporcionará um grande avanço no trabalho efetivo da 

gestão da APA, uma vez que, até o início do ano, o gestor não contava com equipe, 

pois, utilizava-se de um espaço compartilhado cedido pela subprefeitura local, tendo 

em sua disposição um carro e diárias de combustíveis, o qual é compartilhado com 

outro funcionário da FF para gestão de outra localidade.  

Sobretudo, a partir de 2009 o CG veio atuando como um estimulador, 

articulador e parceiro para o desenvolvimento de projetos e ações no território da 

APA SFX como apresentado no Quadro 6:  

 
Quadro 6: Ações desenvolvidas pela APA SFX. 

 Apoio a limpeza comunitária do Rio do Peixe;  

 Apoio no projeto “Recuperação de Matas Ciliares” desenvolvido pela ORBE 

sob patrocínio do FEHIDRO no ano de 2013;  

 Apoio ao projeto Jacutinga desenvolvido pela SAVE BRASIL; 

 Participação do gestor em Grupos de Trabalho a nível estadual sobre 

manejo de frutos e de corte de espécies nativas no bioma Mata Atlântica;  

 Participação do gestor na Comissão Nacional de Sementes e Mudas de 

Espécies Florestais, o que resultou na implantação e revisão da Instrução 

Normativa 56/2011;  

 Participação do gestor Comitê de Bacias do Paraíba do Sul; GT de 

Elaboração do Plano de Bacias Paraíba do Sul; 

 Contribuição do gestor no Conselho da APA da Mantiqueira – CONAPAM;  

 Colaboração da APA SFX no Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável 

elaborado pelo IPPLAN (2014); 

 Câmara Técnica para Educação Ambiental e Combate a Incêndio (tendo 

esta última maior desenvolvimento com realização de palestras e oficinas; 

 Apoio ao desenvolvimento de uma ação cultural local denominada Pavilhão 

da Comunidade; 

Fonte: Fundação Florestal (2017). 
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No decorrer do ano de 2017, notou-se uma realização maior de trabalhos da 

APA SFX, justamente determinada pelo incremento de duas funcionárias de 

permanência na APA. Cabe ressaltar novamente que, as ações desenvolvidas 

anteriormente pelo gestor contavam com a participação voluntária da sociedade civil 

organizada. Algumas das ações do CG encontram-se no Quadro 7: 

 

Quadro 7: Atividades desenvolvidas pela APA SFX no ano de 2017. 

 Apoio na Comemoração da Semana do Meio Ambiente em SFX;  

 Colaboração na mesa redonda do evento “Frutos da Mata Atlântica”;  

 Participação no Evento RPPN Espirito Santo do Pinhal, no qual houve o 

reconhecimento da RPPN Alto do Deco localizada na APA SFX.  

 Iº Encontro de Projetos do Rio do Peixe em SFX;  

 Palestra alunos Ensino Médio (Novembro/2017);  

 Apoio/organização Feira Produtos da Terra (Novembro 2017);  

 Retomada ao Plano de Comunicação (em elaboração);  

 Atividades da Rede de Proteção Ambiental de SFX;  

 Interação a outras UCs como Núcleo Santa Virginia APA Fernão Dias – 

MG, em apoio ao combate a incêndio;  

 Instalação do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC em SFX;  

 Treinamento de voluntários em combate à incêndios no Parque Estadual 

Campos do Jordão;  

 Elaboração Plano de Fiscalização (Plano de Metas 2018);  

Fonte: Fundação Florestal (2017). 

 

Portanto, empreender ações de conservação e preservação em São 

Francisco Xavier envolve conhecer os processos de uso e ocupação do solo, que se 

desdobram naquele território, para assim, garantir o funcionamento da APA 

enquanto instrumento de planejamento territorial.  
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

O objetivo específico desta pesquisa é responder se a APA como unidade de 

organização territorial cumpre o papel de conciliar a conservação ambiental, com o 

desenvolvimento socioeconômico como prescreve a lei do SNUC.  

Para responder esta questão, a combinação de métodos quantitativos e 

qualitativos a partir da abordagem multimétodo foi utilizada. A primeira análise 

investiga dados ambientais e socioeconômicos para responder as duas questões de 

objetivos específicos: 1- a APA garante a conservação ambiental? ;2- a APA 

promove o desenvolvimento socioeconômico? Estas duas questões respondidas dão 

subsídios para responder à pergunta central de pesquisa central.  

A primeira análise na perspectiva de investigar a conservação parte de dados 

secundários em complementação com o trabalho de campo, a observação 

participante e o uso de geotecnologias para o mapeamento do avanço das aberturas 

de estradas e áreas construídas como vetor de expansão.  

Na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico utiliza-se da aplicação de 

questionários, o trabalho de campo, a observação participante e a participação nas 

reuniões do conselho gestor.  

A segunda análise incorpora novos elementos (a legislação, o mercado 

imobiliário e a percepção ambiental) para examinar as possíveis causas dos 

resultados na primeira análise. O objetivo geral é entender os incentivos (positivos 

ou perversos) colocados aos atores que podem causar certos resultados. 

Para tanto, teve como foco três grupos de residentes e agentes econômicos: 

os pecuaristas produtores familiar de leite, as pousadas e as imobiliárias. 

A escolha destes grupos levou em consideração o processo histórico do 

território, do qual a APA SFX está inserida. A pecuária leiteira, cujo período de 

grande força concentrou-se nas décadas de 50, 60 e 70. A inserção desta atividade 

por si só já representou uma grande alteração na dinâmica social e econômica, uma 

vez que, a prática leiteira demandava menor contingente de força de trabalho e 

deste modo, forçando a migração rural para o urbano (SANTOS, 2007).  

Entretanto, manteve-se em grande medida a característica da realidade rural, 

ocupando uma expressiva parcela da população local nesta atividade. Esta atividade 

foi entrando em declínio na região, tendo como principais fatores as condições 
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geográficas que por si dificultavam o desenvolvimento desta atividade e pela falta de 

incentivo ao desenvolvimento da pecuária de pequeno porte. 

Em paralelo a este processo, a atividade turística veio se desenvolvendo no 

local dada a beleza natural, sendo os movimentos de incentivo ao desenvolvimento 

turísticos datados de 1972 (RUSCHMAN, 2002), e as primeiras pousadas de caráter 

turísticos datadas da década de 80.  

A realização de algumas benfeitorias, na década de 90, como o posto de 

gasolina e a chegada do asfalto, incrementaram a busca pelo local e dinamizaram 

sua atividade econômica.  

A mudança na atividade econômica, o declínio da atividade produtiva rural, o 

desenvolvimento de infraestruturas local acompanhado pelo incremento da atividade 

turística, aliada a maior divulgação de SFX, sobretudo, após os anos 2000, fez com 

que ascendesse uma figura elementar na dinâmica territorial local: os agentes 

imobiliários.  

A fim de contextualizar a atual dinâmica da APA SFX, o trabalho de campo 

através da observação participante foi fundamental para compreender como esta 

política se desdobra no território, bem como, a população local convive com a 

mesma cotidianamente.  

Deste modo, a seção 6.1 tem como propósito direcionar sobre a discussão da 

conservação e a seção 6.2 para a questão da promoção do desenvolvimento 

socioeconômico, a fim de que os cruzamentos destas informações estejam 

dispostos no Capítulo 7.  

 

6.1 A APA e a promoção da conservação ambiental. 

 

Como apresentado no capítulo da metodologia, opta-se neste trabalho em 

utilizar os dados secundários, produzidos por Marques (2014) para partir para a 

análise da conservação ambiental. Deste modo, a partir do identificado por este 

autor sobre a evolução da conservação ambiental na APA SFX de 1999 a 2013, a 

análise parte para mapear as aberturas de estradas e avanços das áreas 

construídas como indicador de pressão e vetor de expansão. As Figuras 9 e 10 

apresentam, respectivamente, o uso do solo em 1999 e uso do solo 2013 para APA 

SFX de Marques (2014). 

 



105 
 

      Figura 9: Mapa uso do solo APA SFX em 1999. 

 
      Fonte: Marques (2014), adaptado pelo autor. 
 
 
     Figura 10: Mapa uso do solo APA SFX em 2013. 

 
    Fonte: Marques (2014), adaptado pelo autor.  
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Tais figuras 9 e 10 identificam um avanço das áreas de florestas nativas, fato 

que já é sentido e referido pelos moradores do local. O mesmo autor aponta para o 

crescimento das áreas reflorestadas como parte do processo de decadência das 

atividades agrícolas e a mudança no uso do solo para ocupação humana, em 

específico as casas de segunda residência. 

Assim, em observação aos dados de Marques (2014) a APA SFX apresenta 

uma diminuição de cerca de 92% nas áreas de solo exposto, mapeado em 1999 

para 2013.  

Para as áreas de vegetação nativa houve uma ampliação em cerca de 4,5 

km2. As áreas de pastagem também apresentaram um aumento de cerca 2,5 km2. 

Os aglomerados rurais apresentam aumento de cerca de 66%, todos os valores de 

1999 para 2013 (MARQUES, 2014). 

Nota-se que a vegetação está aumentando na APA SFX, como resultado da 

conversão de áreas de solo exposto para vegetação regenerada em estágio inicial e 

avançada. Entretanto, este dado omite o real teor da composição desta vegetação 

regenerada.  

A região de elevada altitude, com o crescimento do desenvolvimento turístico 

para pousadas acaba por facilitar a cobertura vegetal em bosques, dado a paisagem 

estética, o que pode comprometer a qualidade da cobertura vegetal no tocante a 

variabilidade biológica. Tal cobertura verde pode ser identificada em um 

mapeamento como avanço das áreas de vegetação e não indica necessariamente 

que ocorra a biodiversidade. Neste sentido, a conservação mascara uma importante 

questão que carece de ser analisada de forma aproximada, que é a diversidade 

existente de flora e fauna neste território. 

O mesmo autor aponta um aumento do aglomerado rural e o crescimento no 

parcelamento do solo (MARQUES, 2014). Desta feita, a presente análise busca 

através do mapeamento da evolução nas aberturas de estradas e áreas construídas 

investigar fatores que estão por detrás do aumento da conservação ambiental, que é 

o aumento da ocupação humana e consequente aumento do parcelamento do solo. 

Assim, levantou-se as feições das estradas e áreas construídas, analisando um 

recorte temporal de 10 anos, sobrepondo as feições mapeadas ao Zoneamento 

Econômico Ecológico.  

O trabalho de campo a fim de conhecer as zonas, foi fundamental para 

confrontar as áreas mapeadas, bem como, facilitar o processo de identificação das 
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áreas, já que o território foi intensamente percorrido através das conduções: carro e 

de bicicleta. 

Neste sentido, foram comparados os mapas temáticos elaborados para o ano 

de 2007 e 2017, o qual possibilitou realizar o cálculo do crescimento das áreas 

construídas, dentro deste recorte temporal. Cabe retomar aqui, que a vetorização 

das áreas construídas ocorreu por meio da análise visual e a delimitação do telhado 

refletido destas construções, mantendo a escala de 1:4.000 entre as duas datas. A 

Figura 11 apresenta este mapa do avanço das áreas construídas e aberturas de 

estradas.  
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Figura 11: Avanços das áreas construídas e aberturas de estradas APA SFX de 2007 para 2017. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Este mapa possibilitou realizar o cálculo da evolução das áreas construídas, o 

qual está representado na seguinte fórmula:  

 

Crescimento em 10 anos 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖í𝒅𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟕 − Á𝒓𝒆𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖í𝒅𝒂 𝟐𝟎𝟎𝟕

Á𝒓𝒆𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖í𝒅𝒂 𝟐𝟎𝟎𝟕
𝑿 𝟏𝟎𝟎 = % 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

 

Obteve-se em números o seguinte resultado:  

 

Crescimento em 10 anos 

𝟑𝟓𝟐. 𝟔𝟐𝟎𝒎𝟐 − 𝟏𝟗𝟑. 𝟐𝟗𝟎 𝒎𝟐

𝟏𝟗𝟑. 𝟐𝟗𝟎𝒎𝟐
𝑿 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟐, 𝟒𝟑%  

 

Portanto, como resultado do processo de vetorização deste trabalho tem-se 

que as áreas construídas, em 2007, estavam em um valor de 193.290 m2, passando 

em 2017 para 352.620 m2 totalizando, a partir da aplicação da fórmula um 

crescimento de 82,43% no aumento das áreas construídas, no período de 10 anos. 

Este valor aponta para um crescimento da ocupação em aproximadamente 

8,2% ao ano. Aponta-se aqui como número aproximado, uma vez que, este valor é 

resultado de um processo de vetorização a partir da análise visual e, reconhecendo 

a limitações como na resolução da captura de imagens, presença de nuvens (por se 

tratar de região de elevada altitude, fato que dificulta a obtenção de imagens limpas) 

e a própria limitação técnica do pesquisador; este valor certamente não representa o 

valor real, entretanto já serve como indício do avanço do crescimento das áreas 

ocupadas a título de interesse de gestão e planejamento. Lembra-se que o mapa 

não é o território.  

Cabe destacar também, que se objetivou seguir o padrão de cores proposto 

pelo mapeamento Zoneamento Econômico Ecológico para APA SFX, elaborado pela 

Fundação Florestal (2008). Desta feita, a Figura X, a seguir apresenta os dois 

mapas temáticos produzidos para os anos de 2007 e 2017.  

 Os mapeamentos revelam ainda um aumento das aberturas de estradas na 

Zona de Proteção Máxima, bem como o avanço das áreas construídas no extremo 

direito da APA. O trabalho de campo pode relevar nesta região o aumento das 
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construções em lotes de mil metros quadrados, sendo a maioria vista durante o 

período de campo fechadas. Sendo, portanto indícios de ocupação de segunda 

residência.   

Observa-se através do mapeamento que as áreas mais delicadas quanto ao 

avanço da ocupação são as ZCRH, sendo a mais crítica a II ZCRH Santa Bárbara e 

sem segunda atenção a V ZCRH Santa Cruz. Estas informações vão ao encontro da 

informação obtida pelo subgrupo amostral imobiliárias, quando questionados sobre 

quais áreas mais procuradas e valorizadas na venda de terrenos na APA SFX: a 

região de Santa Bárbara é a mais procurada, cujo o custo do terreno é o mais 

elevado, seguido em segundo lugar pela região de Santa Cruz, local que, de acordo 

com estes participantes, tem aumentado a procura dado ao saturamento das áreas 

na região de Santa Bárbara.  

Sobre o custo dos terrenos, em questionários os imobiliários responderam 

que o preço médio de venda de um alqueire na APA SFX segundo as imobiliárias é 

230.000 mil reais, podendo variar de 300.000 mil reais a 150 mil reais (Alqueire 

paulista corresponde a 24.000 metros2).  

 O bairro de Santa Bárbara é a região que historicamente mantém-se 

valorizada, no qual o alqueire varia de 200.000 mil a 800.000 mil. Este fato deve-se 

a localização privilegiada, a qual proporciona uma bela paisagem voltada para São 

José dos Campos e pela riqueza em recursos hídricos em riachos e nascentes.   A 

segunda região mais valorizada da APA SFX mencionada por estes participantes é o 

bairro de Santa Cruz.  

Já as regiões menos procuradas dentre o conjunto de área da APA é o Bairro 

dos Remédios e Rio do Peixe. Este fato deve-se a uma paisagem menor em 

perspectiva nesta localidade e a presença de glebas menores e próximas.  

A Figura 12 apresenta a área ocupada na região norte do Santa Bárbara e a 

Figura 13 apresenta algumas imagens do bairro de Santa Cruz.  
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   Figura 12: Loteamentos irregulares, região do Santa Bárbara, APA SFX. 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  Figura 13: Região do Santa Cruz. 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conversando com moradores desta localidade, pode-se obter que as 

construções são de aproximadamente 5 anos e que se tratam de casas do tipo 
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segunda residências. Em alguns casos, os proprietários retornam para estas 

construções apenas três a duas vezes ao ano. Outra informação interessante, 

coletada com transeuntes no campo, foi que os donos de algumas destas casas são 

de família, cuja residência principal não está no Brasil atualmente. A exemplo de 

Austrália, Estados Unidos e Finlândia.  

   Em campo foi possível constatar que algumas dessas casas já estabelecem 

redes de organização entre si, no sentido de que alguns locais concentram um 

conjunto de 5 casas em lotes irregulares (menor que o módulo rural) e apenas uma 

contém um morador permanente em que, algumas vezes, é o responsável pela 

manutenção e a “vigia” das demais casas de segunda residência.  

Foi observado também o uso de trabalho infantil na manutenção dos jardins 

dessas residências em troca de um salário de R$ 40,00 mensais, o tocante a 2 reais 

por dia útil “trabalhado”.  

Os mapeamentos revelam ainda um aumento das aberturas de estradas na 

Zona de Proteção Máxima, bem como o avanço das áreas construídas no extremo 

direito da APA. O trabalho de campo pode relevar nesta região o aumento das 

construções em lotes de mil metros quadrados, sendo a maioria vista durante o 

período de campo fechadas.  

No extremo Norte da APA SFX observa-se também o avanço de estradas e 

áreas construídas. Neste ponto, foi verificado em campo ocupação de alto padrão, 

com construções modernas e uso de arte plástica para decoração externa. A figura 

14 registra as ocupações no extremo norte da APA SFX. 
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  Figura 14: Tipo construtivo, abertura de estradas e platô na região do Santa Bárbara. 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Deste modo, nota-se que apesar da ZCRH, ZCB, bem como a ZPM terem as 

regras e o zoneamento mais restritivo, são nestes locais que se observa o avanço 

das estradas e áreas construídas. Tal fato deve-se, em primeira instância, a 

paisagem panorâmica de todo território neste local. A paisagem seguida pela 

presença de recursos hídricos são os elementos, segundo o subgrupo - imobiliárias 

que atraem o novo morador para estas áreas, como apresentado na figura 50 as 

quais registram a paisagem atraente. 
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Figura 15: Vista da região de Santa Bárbara. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A falta de fiscalização, a demarcação física no território (sobre a APA e as 

Zonas), bem como a própria falta de esclarecimento do que pode ou não ser 

implementado nas zonas e, de que modo é um dos fatores que dão margem a este 

tipo de expansão. 

A venda da propriedade abaixo do módulo rural (20 mil metros2) é ilegal, 

portanto os contratos de compras e vendas são informais - tipo como “contratos de 

gavetas”, os quais não asseguram em nenhuma condição o morador da legitimidade 

de sua propriedade bem como sua regularidade.  

O Plano de Manejo da APA SFX aponta que, para qualquer manejo dos 

recursos naturais dentro da APA deve haver um plano específico para seu 

procedimento. Porém, as aberturas de estradas, cortes, aterros e platôs são 

realizados sem a comunicação prévia ao CG. 
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Em respostas ao questionário aos três subgrupos investigados, todos 

afirmaram ter conhecimento, em maior e menor grau, de que aquele território se 

trata de uma APA.  

A própria mídia, jornal impresso e televisivo, em sua propaganda do território, 

aponta de forma superficial e leviana de que o território se trata de uma UC. 

Portanto, o argumento de que os ocupantes não conhecem que nesta localidade é 

normas específicas para sua ocupação não é valido e factível.  

O que se pode perceber em campo é que os desmandos e arbitrariedades, 

que ocorrem no território são realizados de forma consciente; porém, 

desconsideradas as regras, primeiro por quem vende os loteamentos irregulares e 

segundo, pelo comprador que se sujeita à compra irregular na expectativa de que, 

após sua construção consolidada a Gestão Pública irá “perdoar” a construção, 

permitindo seu uso regular. 

Ao longo do campo, na região de Santa Bárbara, em 3 dias foi presenciado a 

abertura de um platô irregular, a demarcação (com piquetes) do terreno e a 

construção das 4 paredes bases da moradia. Entretanto, não houve registro desta 

situação, uma vez que o pesquisador se encontrava sozinho nestas condições e por 

muitas vezes estava sendo monitorados pelos moradores locais. A agilidade da 

construção, bem como sua extrema descrição demonstra que o empreendedor sabe 

que está realizando um empreendimento sem conformidade, com as regras de uso e 

ocupação do solo da APA SFX.  

Outra informação que este mapeamento evidencia, comparado com os mapas 

de uso e ocupação de Marques (2014) é a disposição das zonas primordialmente 

em faixas de altitudes, o que compromete o estabelecimento de conectividades 

entre as porções vegetadas das altitudes mais baixas para as mais altas. Este 

elemento indica um possível limitador para a conservação através deste 

zoneamento em faixas horizontais.  

A seção seguinte apresenta-se os resultados para a análise da promoção do 

desenvolvimento sustentável para os três subgrupos de análise. 

 

6.2 A APA e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. 

 

Para responder o segundo objetivo específico que é identificar se a APA 

promove o desenvolvimento socioeconômico local, parte da investigação de três 
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subgrupos importantes historicamente para a ocupação da APA SFX que são: o 

pecuarista produtor familiar de leite, as pousadas e as imobiliárias.  

Para saber se a APA e seu conjunto de instrumento conseguem garantir um 

ambiente, em que seus moradores locais consigam em atendimento as normas de 

uso do solo, promover a satisfação de seu desenvolvimento é necessário conhecer 

primeiro um perfil deste morador, sua origem familiar, suas condições atuais de 

trabalho e sua satisfação quanto à qualidade de vida. Segundo, analisa-se sua 

percepção ambiental e sua visão das transformações pelo qual o território da APA 

passou nos anos de implementação da política aos dias atuais. E terceiro seu 

conhecimento sobre a política da APA e seus instrumentos, bem como estes se 

sentem em um futuro de vida e atividades econômicas na UC.  

Deste modo, fecha-se com a resposta se a APA como política de 

ordenamento territorial promove condições para o desenvolvimento socioeconômico 

destes três subgrupos importantes na dinâmica da organização territorial local. Os 

produtores familiares de leite representando a atividade tradicional (pecuaristas), as 

pousadas representando a ascensão da atividade turísticas e as imobiliárias como 

agentes influenciadores da ocupação local.  

  

6.2.1 Informações socioeconômicas. 

 

A investigação do questionário partiu da amostragem em três subgrupos 

importantes, no contexto local, para através deles conhecer as condições atuais 

para seu desenvolvimento, seu grau de satisfação, bem como sua relação e 

conhecimento com a política da APA atuante diretamente em seus modos de vida.  

O Gráfico 1 apresenta este cenário amostral.  
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 Gráfico 1: Subgrupos e totais de participantes da pesquisa. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A amostragem para o questionário é relativamente pequena, mas comparada 

com a realidade local foi o suficiente para demonstrar um panorama das três 

atividades econômicas. Entre os pecuaristas produtor familiar de leite participaram 

10 pessoas. A listagem de produtores conhecidos, da qual se partiu para análise 

disponível no site ORBE contém 14 nomes para a APA.  

Para as pousadas optou-se em atualizar a lista de pousadas de Araújo (2012) 

sobre o distrito de SFX a partir dos sites de buscas de hospedagem investigados por 

este autor. Para o ano de 2017 haviam 30 pousadas em SFX, com propagandas 

oficiais em sites de hospedagem, sendo destas 15 inseridas no território da APA. 

Neste trabalho investiga-se 12 pousadas. Entre as imobiliárias há 6 funcionando no 

ano de 2017 e no questionário participam-se 5 imobiliárias.  

Deste modo, partindo da lista de referência, este trabalho obtém uma 

amostragem considerável para a realidade da APA SFX.  

Do total de 27 participantes do questionário predominou o gênero masculino, 

com 19 participantes para 8 participantes mulheres. Tal fato demonstra a 

dominância do perfil masculino como líder familiar.   

Para o perfil familiar torna-se importante conhecer a faixa etária dos 

participantes e seu tamanho familiar, representado aqui pelo número de filhos. A 

Figura 16 apresenta os dados de faixa etária e total de filhos para cada subgrupo. 
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Figura 16: Faixa etária e número de filhos por subgrupo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

        Nota-se que a idade entre os três subgrupos mantém muita semelhança. 

Quanto ao número de filhos tem-se que o produtor familiar de leite é o que tem 

maior número de filhos por família. No histórico de formação das famílias brasileiras 

tem-se a reprodução deste cenário: as famílias de zona rural sendo as mais 

numerosas e as urbanas, com número de filhos por casais, cada vez menor. Isto fica 

evidente entre os produtores de leite e os imobiliários, neste estudo de caso.  
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A escolaridade também é um dado interessante a se considerar, haja visto 

que este território só dispõe do ensino básico, que são os níveis infantis, o 

fundamental e o médio. O nível de escolaridade está relacionado também a posição 

social e renda. A escolaridade também fornece um indicativo sobre o grau de 

instrução do indivíduo, podendo ser uma via possível para uma melhor 

compreensão/adesão a política de uso e ocupação do solo. Assim, o Gráfico 2 

apresenta o nível de escolaridade mensurado entre os subgrupos de análise:  

    

Gráfico 2: Nível de escolaridade entre os subgrupos de análise da pesquisa. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Apresenta-se que, os subgrupos: pousadas e imobiliárias apresentam um 

nível de escolaridade superior ao encontrado entre os produtores familiares de leite. 

Cabe colocar que os dois voluntários dos produtores de leite, que possuem nível 

superior completo e incompleto correspondem aos participantes mais jovens deste 

subgrupo. Já entre as pousadas, os dois participantes que responderam possuir 

apenas o ensino fundamental I referem-se aos dois participantes mais velhos deste 

subgrupo. Quanto à imobiliária, todos os participantes ingressaram ao ensino 

superior, sendo os quais cursaram o este ensino completo proprietários do 

estabelecimento.  

Outra informação pertinente é a origem dos participantes, a fim de identificar 

entre os três perfis, o tradicional do território de análise. Esta informação está 
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relacionada a conhecer os indivíduos tradicionais e sua cultura, fator também 

importantes para a gestão da unidade de uso sustentável. Neste sentido, o Gráfico 3 

apresenta o resultado por subgrupos. 

 

Gráfico 3: Natalidade comparativa entre os subgrupos participantes da pesquisa. 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Este dado revela que entre os participantes, majoritariamente o produtor 

familiar de leite nasceu em São Francisco Xavier. Entre os participantes que 

disseram não ter nascido em SFX, os produtores familiares de leite mencionaram 

Jacareí - SP e Alagoa-MG. Já entre as pousadas e imobiliárias foram mencionados 

locais de origem como São Paulo, Jundiaí, Niterói, Ribeirão Preto e Tupã. No grupo 

da pousada há um participante de origem da Alemanha, o qual já teve experiência 

hoteleira neste país imigrando para SFX, com o objetivo de iniciar próprio negócio.  

Isto sugere que a população mais tradicional é do produtor familiar de leite. 

Em comparação com o nível de escolaridade apresentado no gráfico 2 nota-se que 

que justamente o grupo de produtor familiar de leite são os que apresentam níveis 

de escolaridades mais baixos comparados com os outros dois, cuja maioria não 

nasceu em SFX.  

Além da natalidade, para entender a relação dos atuais agentes com sua 

respectiva atividade econômica, questionou-se sobre a trajetória das atividades 

desenvolvidas dentro do núcleo familiar. Esta informação contribui na investigação 

do grupo tradicional dentre os três analisados. Os Gráficos 4 e 5 apresentam, 

respectivamente, a relação dos pais e dos avós com a mesma atividade econômica. 
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Gráfico 4: Seus pais realizaram mesma 
atividade econômica? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 5: Seus avós realizaram mesma 
atividade econômica? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os dados sugerem que o produtor familiar de leite é uma tradição familiar nas 

duas gerações analisadas. A pecuária leiteira foi introduzida na década de 50 em 

SFX, quando a atividade rural se caracterizava como agricultura de subsistência, 

com o plantio de uma variedade de alimentos para subsistência das famílias e trocas 

de excedentes entre os locais. A atividade leiteira por si só traz a primeira 

transformação econômica para SFX, uma vez que se destacava para a produção de 

excedentes, atividade que era realizada em uma área de maior extensão, 

demandando menos mão de obra do que os plantios alimentícios como arroz, milho, 

mandioca e verduras. 

De acordo com Santos (2007), a transformação da atividade econômica neste 

período, em SFX, ocasionou em alterações no perfil da dinâmica social, uma vez 

que a pecuária exigia menor mão-de-obra presente no campo resultando no 

processo de saída deste excedente social para o núcleo urbano e, deste modo, 

práticas realizadas em conjunto, como o próprio roçado da terra e as festividades 

das colheitas ficaram cada vez menos expressivas.  

Entre as pousadas, nota-se que cerca de 42% dos participantes disseram 

desenvolver mesma atividade econômica que os pais. Como apresentado por 

Santos (2007), desde 1970 iniciam-se as primeiras sinalizações públicas a fim de 

incentivar o desenvolvimento turístico.  

A primeira pousada de SFX funcionada nos fundos do restaurante em SFX 

servia, sobretudo, como local de pouso para, principalmente, os funcionários 

públicos e pessoas de passagem, que por ventura, deslocavam-se para SFX e 
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precisavam de uma hospedagem para pernoitar. Infere-se assim, para as pousadas 

a transição para a segunda geração em mesma família na atividade econômica.  

Para as imobiliárias, dentre as 5 consultadas, uma revela a transição do pai 

para o filho na mesma atividade econômica em SFX.  Esta atividade imobiliária foi 

impulsionada, sobretudo a partir dos anos 2000, período em que há uma maior 

divulgação da possibilidade turística em São Francisco Xavier, principalmente pelos 

meios de comunicação da capital Paulista (SANTOS, 2007).  

A divulgação da APA SFX como um lugar de preservação, bons ares, 

presença do macaco Muriqui, águas cristalinas aqueceu o mercado imobiliário de 

SFX, dando fomento ao desenvolvimento desta atividade. Em concomitante 

movimento o declínio da atividade pecuária e consequente êxodo rural fez com que 

muitos proprietários parcelassem e vendessem seu imóvel para os moradores 

egressos.  

Outra informação pertinente é sobre o tempo de atividade e o tempo de 

residência dos participantes na APA. Isto demonstra se o território da APA é o 

primeiro que estes desenvolvem a atividade ou se foram atraídos para o local 

levando consigo sua pratica econômica. Foi questionado também o tempo de 

realização das atividades relacionando ao tempo de residência no local de estudo da 

pesquisa. A tabela 2 apresenta este cenário para os três subgrupos de análise. 

 

Tabela 2: Relação entre tempo de atividade e residência na APA SFX para o subgrupo 
produtor familiar de leite. 

Relação tempo (em ano) de atividade e residência na APA SFX subgrupo 

produtor familiar de leite 

Produtor familiar de leite 

(n=10) 

Pousadas 

(n=12) 

Imobiliárias 

(n=5) 

Tempo de 

atividade 

Tempo de 

residência 

Tempo de 

atividade 

Tempo de 

residência 

Tempo de 

atividade 

Tempo de 

residência 

46 46 1 1 8 meses 15 

42 67 30 44 8 meses 1 

52 52 11 21 12 11 

67 67 15 0 9 24 

4 26 10 40 5 40 

73 73 18 33 _____ _____ 
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68 68 37 37 _____ _____ 

57 57 22 22 _____ _____ 

_____  76 76 _____ _____ 

_____  10 2 _____ _____ 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

Do subgrupo de produtores familiares de leite, 7 pessoas sempre moraram 

em SFX e cresceram no ambiente desta atividade econômica. Do restante, um 

produtor desenvolve a atividade, juntamente com seus pais, há apenas 4 anos, 

porém retornou à atividade que foi desenvolvida pelos seus avós.  

O participante número 7 deste grupo apesar de residir há dez anos na APA 

SFX já desenvolvia a criação de bovino leiteiro em seu local de origem, mesma 

atividade desenvolvida por seus pais e avós. Hoje este integrante é auxiliado em sua 

atividade por seu filho de 24 anos. Este participante concilia a atividade analisada a 

um ponto comercial de grande relevância local e, apesar de relatar as grandes 

dificuldades para manter a criação bovina, pretende continuar a produção motivado 

por seu filho que se sente satisfeito e feliz no desenvolvimento deste trabalho.  

Em relação ao tempo de atividade e tempo de residência para o subgrupo 

pousadas observamos um ambiente mais diversos que em relação aos produtores 

familiares de leite. O participante 1 relata assumir a pousada dos pais a um ano, 

neste fim mudou-se de São Paulo para residir na APA. O participante 4 possui a 

pousada há 15 anos, porém não reside na APA, retornando ao negócio uma vez ao 

mês com fins de administração. O participante 10 apesar de possuir a pousada há 

10 anos, somente há 2 tornou-se morador permanente. Cabe colocar que nestes 

três casos, os proprietários têm natalidade na cidade de São Paulo.  

Já em análise ao subgrupo imobiliárias, observa-se que os voluntários 1 e 2 

exercem a atividade a menos de 1 ano, sendo que o participante 1 já residia em SFX 

realizando atividades na prestação de serviços, como no comércio bicicletaria. 

Ambos não são os proprietários do negócio. 

O participante 2 respondeu já exercer a atividade de corretor antes da 

atividade em SFX, este é um sócio proprietário. 

O participante número 4 apesar de realizar a atividade a menos tempo do que 

de sua residência no local de estudo, realiza sua atividade em sociedade com o pai, 

o qual já possuía a imobiliária no local.  
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Já o participante 5, apensar de realizar a atividade há 5 anos, sendo residente 

por 40 anos no território, é o único proprietário de imobiliária nascido e de origem 

familiar de SFX.  

Esses dados reforçam então que é o produtor familiar de leite o subgrupo que 

reside a maior tempo na APA e realiza sua atividade, em quase sua totalidade, 

herdada por seus pais.  

A fim de verificar a sustentabilidade econômica destas três atividades 

analisadas, foi questionado aos grupos se estes possuíam ou não atividades 

complementares.  Este dado nos mostra se as atividades aqui apresentas são 

suficientes para garantir o desenvolvimento familiar, portanto sendo um dado 

importante por demonstrar a viabilidade da atividade. O Gráfico 6 apresenta as 

respostas obtidas. 

 
Gráfico 6: Perfil de atividades exclusivas e complementares entre os subgrupos. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar que majoritariamente os participantes dos grupos produtor 

familiar de leite e pousadas e em certa medida, as imobiliárias, possuem alguma 

fonte de renda complementar à atividade principal. Foram mencionadas formas de 

renda complementares, para os produtores de leite, como pensão, aposentadoria e 

ponto comercial (por exemplo, mercado, restaurante, pizzaria, farmácia e lojas de 

produtos diversos) e imóveis de aluguel. Para este grupo, as atividades 

complementares são fundamentais para o equilíbrio da renda familiar.  

Entre as pousadas foram citadas como fonte de renda complementar a 

aposentadoria e imóveis de aluguel. Cabe relacionar aqui, que cerca de 85% dos 
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proprietários de pousadas mudaram-se para SFX em algum momento de sua vida e 

já desenvolviam atividades remuneradas e, a mudança efetiva para o atual local, 

coincide com o processo de aposentadoria dos mesmos. Algumas atividades 

anteriormente desenvolvidas mencionadas por este grupo foram: Engenheiro, 

Biólogo, Químico, Engenheiro Civil. Houve menções de negócios próprios anterior a 

ida para SFX como lojas e posto de gasolina. Para este grupo, há uma maior 

independência da atividade desenvolvida frente a renda complementar. 

Em relação as imobiliárias, os dois voluntários que disseram possuir apenas a 

atual atividade econômica são funcionários responsáveis pelo negócio, não 

proprietários. Entre os 3 que citaram possuir outras atividades, 2 possuem 

pousadas, sendo uma de alto padrão e outra em funcionamento a menos de um ano 

a estilo de hostel e o outro participante possui imóveis de aluguel, desenvolvendo 

atividade construtora no local.  

Esta questão evidencia que cerca de 78% dos voluntários gozam de uma 

renda complementar, a qual é essencial para manter o padrão de vida atual. Ou 

seja, preservar apenas uma fonte de renda não é viável nas atuais condições de 

atividades. 

Enfim, obter dados sobre a renda dos participantes é fundamental a fim de 

comparar o perfil de poder de consumo entre os grupos e também o nível social 

entre estes. As tabelas 3 e 4 apresentam o total de renda declarada pelos 

voluntários que aceitaram declarar este dado.  
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Tabela 3: Renda mensal declarada pelo 
subgrupo amostral produtor familiar de leite. 

Renda mensal 

Número de 
pessoas 

Quantidade 
de salário 
mínimo 
(937,00) 

2 10 

1 7 

3 4 

1 3 

1  2 

1 1 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 4: Renda mensal declarada pelo 
subgrupo amostral pousadas. 

     Renda mensal 

Número de 
pessoas 

Quantidade 
de salário 
mínimo 
(937,00) 

3 10 

2 9 

4 5 

2 3 

1 NR 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se que dois participantes do subgrupo produtores familiares de leite 

declaram ter uma renda mensal de 10 salários mínimos, porém estes dois 

participantes possuem atividades complementares de grande destaque para o 

comércio local.  

Como apresentado anteriormente, apenas dois deste subgrupo relataram não 

possuir outra atividade econômica complementar. Destes, um foi o qual relatou uma 

média mensal em 7 salários mínimos sendo, portanto, esta renda resultado somente 

da venda do leite.  

O outro participante que também não possui renda complementar foi o que 

disse possuir como total de renda familiar 1 salário mínimo. Em campo foi possível 

constatar a pequena produção deste produtor, que trabalha em ambiente de pai, 

mãe e filho, realizando a venda direta do leite a população do entorno. 

A média de rendimento mensal ficou em 4 salários mínimos, sendo 3 

participantes declarante desta renda mensal, os quais conciliam a renda obtida da 

produção leiteira com a aposentadoria.  

Para o subgrupo pousadas nota-se uma concentração maior de voluntários 

com uma média de rendimento superior a 8 mil reais. As duas pousadas que 

responderam 2 salários mínimos são as mais rudimentares entre as pesquisadas. 

Ressalta-se aqui, que cerca de 84% dessa amostragem de pousadas relataram 

conciliar com outra forma de renda como ponto comercial, casas de aluguel e outras 

formas de renda. Um participante optou por não responder a esta questão.  
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Não consta neste trabalho informações sobre o rendimento mensal dos 

imobiliários, uma vez que estes optaram por não responder a esta questão.  

Estes dados apresentam que entre os produtores há uma concentração maior 

de pessoas com menor rendimento (6 pessoas para até 4 salários mínimos), sendo 

que a mesma comparação para as pousadas são 2 para até 4 salários mínimos.  

Com base no rendimento, objetiva-se saber se estes acreditam que seu 

rendimento total mensal é suficiente para lhe garantir a satisfação de suas 

necessidades pessoais. Esta informação tem como foco trazer mais elementos a 

pergunta se a APA garante um ambiente para o desenvolvimento socioeconômico. 

O Gráfico 7 apresenta este cenário, segundo cada subgrupo amostral.  

 

Gráfico 7: Satisfação com o rendimento para lhe garantir suas necessidades básicas. 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se que a maioria dos participantes, em todos os subgrupos amostrais 

relataram que seu rendimento econômico é o suficiente para suprir suas 

necessidades básicas como garantir sua moradia, alimentação e cuidar da saúde. 

Cabe retomar aqui, como já apresentado, que a maior parte dos participantes 

conciliam outras formas de obtenção de renda complementar, fato que os 

proporcionam um poder de consumo maior.  

Os participantes disseram gostar de trabalharem em SFX, apesar de 

apontarem dificuldades que impedem um maior e melhor desempenho de suas 

atividades. O Gráfico 8 aponta as maiores dificuldades existentes na APA, as quais 

limitam o desempenho de suas atividades, de acordo com os três subgrupos.  
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      Gráfico 8: Dificuldades apontadas para a realização das atividades amostradas. 

 
                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para esta verificação foi solicitado aos participantes, que apontassem de 

forma livre as dificuldades para o desenvolvimento de suas atividades econômicas 

na APA SFX. As variáveis apresentadas são o resultado da compilação dessas 

informações.  

O Baixo retorno financeiro foi a alternativa mais mencionada pelos 

entrevistados (total = 19; n = 27), porém a adequação às normas e a falta de apoio 

governamental também foram mencionadas. Para o produtor familiar de leite, o 

baixo retorno financeiro se deve ao alto custo de manutenção do sítio, relacionado 

ao baixo preço de venda do leite. Em média, o litro do leite é vendido por R$ 1,30 

atrelada a baixa produtividade resulta em baixo ganho mensal.  

Outro fator apontado foi a dependência de atravessadores maiores, como as 

cooperativas ou produtores maiores (que concentram a venda do leite), os quais 

realizam a interface de sua produção com as empresas processadoras de leite como 

a Cooper. A falta de uma cooperativa local ou ao menos tanque de resfriamento e 

armazenamento de leite local faz com que os pequenos produtores fiquem 

desarticulados e enfraquecidos no comércio frente às grandes empresas ou as 

maiores cooperativas, está por sua vez impõe um preço, volume e normas que 

muitas vezes, como relatado em campo, não facilitam a participação do pequeno 

produtor. 
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Para as pousadas, o baixo retorno financeiro está diretamente relacionado a 

oscilação de turistas ao longo do ano. Suas acomodações são buscadas em maior 

quantidade nos feriados importantes do ano e finais de semana, com destaque para 

a temporada de inverno. Esta falta de ocupação reflete no aumento do preço da 

hospedagem a fim de suprir os dias desocupados do ano. Em consequência, o 

aumento do preço da hospedagem reflete na baixa da busca em suas 

acomodações.  

Para as imobiliárias, o baixo retorno financeiro está diretamente relacionado a 

falta de regularização dos imóveis rurais, fato que dificulta sua comercialização. Este 

subgrupo aponta que grande parte dos imóveis, que são direcionados para a venda, 

os proprietários não possuem a regularização adequada para a venda. Muitas das 

vendas realizadas “antigamente” são realizadas a partir de “contrato de gavetas”, em 

contratos informações que não garantem uma formalidade na propriedade do 

imóvel.  

“Adequação às normas do SNUC” foi apontada como dificuldade, pois 

acreditam haver muitas regras que restringem o uso e ocupação da APA SFX, 

sendo estas não elaboradas em atenção à especificidade da realidade local. As 

principais queixas comuns aos três subgrupos estão na regularização da 

propriedade quanto aos documentos legais, a obediência ao tamanho mínimo do 

módulo rural e manter a cobertura vegetal mínima exigida para cada zona.  

Há ainda um descompasso na compreensão destas regras de uso e 

ocupação do solo por parte das forças que atuam sobre o território como o CG da 

APA, a subprefeitura, a polícia ambiental, a Secretaria de Urbanismo e 

Sustentabilidade e Secretaria de Turismo, as empresas prestadoras de serviços 

como a EDP Bandeirantes e Sabesp, fato que corrobora para que na prática, os três 

subgrupos não atendam integralmente as normas estabelecidas.  

“Formação de equipe de trabalho” foi um fator levantado pelos produtores de 

leite e pousadas. Para estes, tanto a produção de leite, como a hotelaria oferecem 

possibilidade de trabalho, como no trato com a roça e capinagem para os produtores 

familiares de leite e como diaristas no trabalho das pousadas para afazeres gerais 

(jardinagem e higienização).  

Porém, relatam que “os jovens não querem aceitar as propostas de trabalho 

disponíveis”. Entretanto, foi observado que tais trabalhos oferecidos colocam o 

sujeito na condição de trabalhador informal, pois não estabelecem nenhum vínculo 
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empregatício regularizado, bem como os indivíduos ficam sujeitos, no caso dos 

produtores familiares de leite, exaustiva jornada de trabalho no “sol a pino” e, no 

caso das pousadas, um excesso da jornada de trabalho, principalmente nos finais de 

semana para total disponibilidade em atendimento aos hóspedes. Esta situação gera 

uma condição de precariedade no trabalho, uma vez que o trabalhador está sujeito a 

longas jornadas de trabalho, em ritmo por vezes exaustivo, sem contribuição formal 

ao fundo de garantia e INSS, sem direto a férias formais pagas e décimo-terceiro.  

A “Falta de apoio governamental” se refere à inexistência ou insuficiência de 

diálogo esclarecedor entre poder público e a população frente às regras de uso do 

território, bem como, na falta de linhas de fomento, apoio técnico e, planos de ações 

fomentadores do desenvolvimento de suas atividades.  

Para as pousadas, é relevante a “Precariedade das infraestruturas”, como a 

manutenção das estradas, o abastecimento de energia (dado a sobrecarga no 

consumo de energia versus a capacidade de projeção e atendimento do serviço), a 

dificuldade na acessibilidade aos pontos turísticos bem como ausência de transporte 

público. 

O Gráfico 9 apresenta as dificuldades para o desenvolvimento econômico 

local, apontadas pelos entrevistados, por ordem de importância. Os três maiores 

fatores são: o baixo retorno financeiro das atividades econômicas, a dificuldade em 

formar equipe de trabalho, a adequação das normas e a falta de apoio do governo.  

 
  Gráfico 9: Principal dificuldade para o desenvolvimento econômico local. 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação a satisfação com sua qualidade de vida, 90% dos produtores 

familiares de leite, 100% das pousadas e 100% das imobiliárias amostradas nesta 

pesquisa disseram estar satisfeito em morar em SFX. Sobre as razões que justificam 

tal percepção, foram citados os fatores apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Fatores apontados como promotores da qualidade de vida elencadas por 
indivíduos em cada subgrupo amostral da pesquisa. 

Fatores promotores da qualidade de vida local elencadas por indivíduos 
em cada subgrupo amostral 

Fatores apontados para a 
qualidade de vida local 

Produtores 
familiares 

de leite 

Pousadas Imobiliárias 

Gosta do seu padrão de vida 8 5 0 

Está contente com a 
qualidade ambiental local 

1 4 4 

Conseguiu garantir o 
conforto dos filhos 

1 1 0 

Possui liberdade no trabalho 1 2 1 

Gosta da localização 1 1 0 

Tranquilidade 0 7 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Para os produtores, gostar do seu padrão de vida é poder desenvolver sua 

atividade econômica (a pecuária leiteira), viver na roça (o modo de vida rural), poder 

manter hábitos e comportamentos relacionados a dinâmica rural.  

Para as pousadas, gostar do seu padrão de vida está relacionado a poder 

viver em um local de qualidade ambiental, com atributos naturais, em bom estado de 

preservação, com ar “puro”, abundância dos recursos hídricos, conforto, bons 

padrões de construção e entre outros.  

Outro elemento importante para este grupo é a “tranquilidade”, como fator 

contribuidor em sua concepção de qualidade de vida. Para 7 voluntários a 

tranquilidade é morar em lugar silencioso, com baixa densidade demográfica, sem 

trânsito, sem os problemas das grandes cidades. Cabe retomar aqui, que 10 dos 

voluntários das pousadas do total de 12 não nasceram em SFX. Neste sentido, a 

tranquilidade percebida por estes participantes refere-se a não vivenciar os mesmos 

problemas encontrados nas cidades grandes, locais de origens destes participantes 

como a região metropolitana de São Paulo.  
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Além da percepção de qualidade de vida, examinou-se o padrão de vida entre 

os subgrupos para identificar diferenças e as principais diferenças relatadas entre os 

subgrupos. Neste sentido, torna-se importante conhecer quais estruturas, serviços e 

recursos estão disponíveis para cada propriedade envolvida na pesquisa.  A Tabela 

6 apresenta estes itens disponíveis aos subgrupos da pesquisa. 

 

        Tabela 6: Itens disponíveis no local de atividade econômica. 

Itens disponíveis no local de atividade dos subgrupos participantes da 
pesquisa. 

 Produtor 
familiar de 
leite (n = 10) 

Pousadas 
(n = 12) 

Imobiliárias 
(n = 5) 

Abastecimento de energia 9 12 5 

Rede de internet 1 8 5 

Coleta de lixo 6 10 5 

Abastecimento de água 0 5 5 

Sistema próprio de abastecimento 
de água 

10 8 0 

Coleta de esgoto 0 5 5 

Fossas negras 5 1 0 

Fossas sépticas 5 5 0 

Biodigestores 0 2 0 

Rede de telefonia  3 12 5 

Sinal de celular 9 9 5 

Manutenção das vias 7 9 5 

Rio  10 9 0 

Nascentes  10 6 0 

APPs 10 8 0 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre os produtores familiar de leite, apenas um não possui fornecimento de 

energia, pois utiliza a propriedade apenas para criar o gado. Somente um diz possuir 

rede fixa de internet; 6 possuem coleta de lixo na propriedade e 4 se deslocam com 

o lixo para encontrar uma destinação correta; nenhuma propriedade possui 

abastecimento de água pela Sabesp, possuindo assim, captação própria de água; 

metade deste grupo destina o esgoto em fossa negra e metade em fossa séptica; 3 

possuem telefone fixo na propriedade; e, de acordo com os voluntários, todos são 

recortados em sua propriedade por rios, possuem nascentes e APPs, ou seja, 

recursos naturais disponíveis em sua propriedade.  
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Para as pousadas, 8 possuem rede de internet fixa; 2 deslocam-se com o lixo 

para destinação final; 5 possuem abastecimento de água pela Sabesp (estes 

encontram-se próximos ou inseridos na área urbana de SFX; 1 destina seu esgoto 

em fossa negra e 2 possuem a destinação por biodigestores; 9 possuem rios 

recortando a propriedade, 8 possuem APPs neste rio e 8 possuem nascentes.  

Já as imobiliárias, todas encontram-se no núcleo urbano, gozando de 

abastecimento de energia e de água, coleta de lixo e esgoto, internet, sinal de 

celular e manutenção das vias.  

Em análise comparativa aos três subgrupos observa-se que há maior 

recorrência de fossas negras para a destinação do esgoto no grupo de produtores 

familiar de leite. Entre as pousadas, duas possuem formas alternativas de 

destinação de esgoto. Isto, já evidencia uma tendência maior entre as pousadas 

para práticas de destinação adequada a seus resíduos. Tal fato pode ser 

relacionado a garantir um ambiente salubre uma vez que exploram a paisagem 

cênica, ao nível de estrutura oferecida e consequentemente a uma boa imagem do 

estabelecimento frente aos hóspedes. A pousada que relatou possuir fossa negra é 

a mais rudimentar dentre as visitadas.   

Quando a rede de internet, nota-se outro fato interessante, apenas uma 

propriedade produtora de leite relata ter acesso a internet residencial, enquanto que 

oito pousadas disseram possuir. Cabe ressaltar aqui, que o subgrupo produtor 

familiar de leite é o que possui também menor nível de escolaridade e neste caso o 

subgrupo com menor acesso à internet.  

Para inferir sobre o desenvolvimento socioeconômico dos três grupos, torna-

se interessante conhecer as estruturas disponíveis para a realização das mesmas 

atividades. 

 Além de obter informações pessoais e sobre a satisfação dos participantes 

sobre suas atividades econômicas é de importância traçar um cenário sobre as 

condições que estes três grupos exercessem suas atividades. Sobre as 

características das estruturas internas das atividades econômicas, o Gráficos 10 

apresenta estas características para o subgrupo produtores familiares de leite.  

 



134 
 

Gráfico 10: Características presentes nas propriedades dos produtores familiares de leite. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Pode-se constatar que todas as propriedades analisadas se utilizam do pasto 

convencional, ou seja, praticam a pecuária extensiva. Destes, 6 realizam a ordenha 

manual do leite, sendo 4 possuidores da ordenha mecânica (e são os que produzem 

em maior volume). Somente dois participantes disseram possuir gado em 

confinamento.  

Outa informação é que apenas 4 disseram possuir funcionários (sendo dois 

possuidores de ordenha mecânica). Isto revela a dominância da mão de obra 

familiar, como principal força de trabalho na produção leiteira local, atualmente de 

baixa produtividade. A Figuras 17 apresentam imagens da realidade pecuária da 

APA SFX. 

 
   Figura 17: Paisagem do cotidiano do produtor familiar de leite APA SFX. 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para as pousadas também é checado suas condições particulares para a 

atividade, como apresenta o Gráfico 11.  

  

Gráfico 11: Características da atividade de pousadas no local de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Constata-se que das 12 pousadas analisadas, 9 possuem emplacamento de 

sinalização das pousadas, no trajeto para a APA SFX, 5 são centralizadas em prédio 

único (de menor porte com função de dormitório). Destas, 9 disseram possuir 

funcionários formais registrados e apenas 4 disseram utilizar de funcionários 

diaristas.  

Entre as pousadas nota-se uma divergência maior entre a pousada de 

instalações rudimentares a aquelas com instalações mais sofisticadas e com maior 

número de funcionários. A Figuras 18 retrata parte da realidade das pousadas 

inseridas na APA. 

 

      Figura 18: Pousadas em SFX. 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Devido a diversidade do perfil entre as pousadas foi solicitado a estes que 

relatassem atrativos que têm dispostos em seus estabelecimentos. O Gráfico 12 

apresenta as especificidades relatadas no conjunto das pousadas analisadas. 

 

Gráfico 12: Especificidades presentes nas hospedagens analisadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Pode-se perceber uma diversidade na oferta de entretenimento entre as 

pousadas, fato que reflete a própria variabilidade no nível estrutural das pousadas, 

bem como na faixa de preços. Dentre alguns pontos particulares obtém-se tenda de 

massagem, cozinha de alto padrão, pouso para tropeiros (com local de descanso 

para cavalos), uma galeria de arte com exposição de artista plástico permanente e 

uma biblioteca.  

As pousadas que apresentam uma característica mais sofisticada de modo 

geral se posicionam no mercado para um turismo romântico para casais e com uma 

proposta de oferecer a contemplação da paisagem e tranquilidade. Como já 

apresentado, a maioria dos proprietários das pousadas não nasceram em SFX, 

mudaram-se para o local com a proposta de empreender no local, atraído pela bela 

paisagem.  

Entretanto promoveram também uma forma de atração que o hóspede não 

precise sair do local e conhecer outros pontos turísticos, por dispor de diversas 

formas de entretenimento dentro da pousada. Deste modo, o fluxo de turistas, 

apesar de mais alto nas temporadas de férias não impactam com mesma 

intensidade o comércio local, justamente pelo turismo ser pontual. 
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Já, em relação às imobiliárias, todas localizam-se na avenida principal do 

núcleo urbano de SFX, em estruturas térreas. Todas relataram possuir todos os 

registros necessários junto ao CRECI para seu funcionamento, sendo que 4 

possuem 2 funcionários (uma os dois sócios, duas os proprietários mais funcionários 

com menos de um ano de atividade como corretor) e 1 possuem 3 funcionários 

(composto por mão de obra familiar sendo pai, mãe e filho).  

No geral a fachada das imobiliárias procura explorar o atrativo da paisagem e 

a abundância de recursos hídricos para atrair o novo comprador e apesar do 

parcelamento irregular do solo ser uma contínua ameaça a conservação ambiental, 

todas as imobiliárias declararam não comercializar imóveis irregulares.  

Após conhecer, a partir da percepção dos voluntários, as estruturas 

disponíveis fora e dentro do local de realização das atividades econômicas, 

analisadas por esta pesquisa, também objetiva-se conhecer a capacidade produtiva 

das atividades analisadas a fim de dimensionar sua proporção na APA.  

Os Gráficos 13 e 14 demonstram o tamanho do rebanho leiteiro relatado por 

cada participante produtor, bem como sua capacidade produtiva.   

 

Gráfico 13: Total de rebanho leiteiro por 
participante pecuarista da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 14: Capacidade produtiva de leite 
por participante pecuarista da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 13 apresenta o número de cabeças de gado leiteiro por produtor 

deste subgrupo de análise. A média por produtor é aproximadamente 41 animais, 

porém o maior rebanho tem 96 cabeças de gado, enquanto o menor, 5 animais - 

número aproximadamente 20 vezes menor que o maior produtor familiar de leite. A 
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linha de tendência demonstra uma queda no rebanho bovino leiteiro para a APA 

SFX. 

Em relação à capacidade produtiva, observa-se que o maior produtor em 

volume de leite produz aproximadamente 1035 litros de leite por dia, apesar de ter o 

segundo maior rebanho. Já o produtor com maior rebanho é o segundo produtor em 

volume, com 690 litros de leite por dia. Isto ocorre devido às diferentes opções de 

manejo, como a qualidade do pasto ou do rebanho. A média da produção é 238 

litros, variando de 1035 a 5 litros por produtor/dia, sendo que a linha de tendência 

apresenta sensível queda. 

Em relação as pousadas, temos o seguinte panorama entre a quantidade de 

leitos e o valor da diária: a capacidade de hospedagem varia de 50 a 12 leitos, 

sendo o valor da estadia oscilante entre R$700,00 a R$35,00. Tal fato mais uma vez 

demonstra a grande variação no cenário econômico entre as pousadas, quanto ao 

nível de conforto e serviços oferecidos entre as analisadas.  

Entretanto, como a hospedagem varia conforme a oscilação do fluxo de 

turistas ao longo do ano, foi solicitado que os participantes considerassem o final de 

semana e atribuíssem uma taxa de hospedagem média. O Gráfico 15 a seguir 

apresenta a taxa de ocupação referida por este subgrupo. 

   
                    Gráfico 15: Taxa de ocupação em finais de semana. 

 
                    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esta questão foi de difícil resposta pelos participantes, uma vez que o turismo 

oscila muito ao longo do ano na região, sendo o período de maior fluxo a temporada 

de inverno de junho e julho. Outra época de alta frequência é o período de férias de 

dezembro e janeiro. Apesar da dificuldade em resposta a esta questão, a média de 

ocupação entre todas as pousadas é de 55%. A linha de tendência demonstra uma 

possibilidade de elevação nesta taxa de ocupação.  
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O voluntário que apresenta uma taxa de ocupação em torno de 80% é a 

pousada que possui maior número de leitos. Este está localizado em área central no 

núcleo urbano do distrito, uma das pousadas mais antigas, o qual percebe-se um 

fluxo de turistas mais consolidados, sendo uma hospedagem para toda a família. Já 

o participante 10 possui também a taxa de ocupação em 80%, porém sua 

capacidade de hospedagem é de 12 leitos, tendo uma característica mais marcante 

para hospedagem de casais. 

 

6.2.2 A percepção ambiental para conservação dos atributos naturais.  

 

Como a APA trata-se de uma unidade de conservação de uso sustentável, 

espera-se que, com a consolidação deste instrumento as pessoas residentes no 

interior da unidade adquiram um nível de criticidade às questões sobre a 

conservação dos atributos naturais, despertando sua percepção ambiental. Neste 

sentido, as questões que se apresentam nesta seção são pertinentes a explorar esta 

consciência ambiental da especificidade do local, condições que tornaram aquela 

região uma unidade de conservação.    

A primeira questão objetivava que os participantes apontassem, em seu ponto 

de vista, quais principais características da APA que tornavam este local de 

interesse de conservação ambiental. Os participantes apontam, principalmente, os 

recursos hídricos e a Mata Atlântica, como importantes atributos naturais presentes 

no local, os quais garantem neste um ambiente de qualidade para se viver (Gráfico 

16).  

 

   Gráfico 16: Características locais importantes para os participantes da pesquisa. 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para o produtor familiar de leite, os recursos hídricos têm fundamental 

importância (as nascentes e cursos d’água), seguidos pelo modo de vida rural. Para 

este grupo há uma tradição do modo de vida rural local importante, que deve ser 

preservada e considerada, mais relevante até mesmo que a cobertura vegetal local. 

Principalmente, por ser o subgrupo que mais apresenta voluntários nascidos em 

SFX, bem como pais e avós.  

Para as pousadas, o bioma Atlântico é o fator mais importante do local, 

seguido pela riqueza hídrica. Estes participantes majoritariamente são moradores 

migrantes em maioria de cidades maiores que se estabeleceram no local atraído 

pelos atributos naturais locais.  

Já, para as imobiliárias, a vegetação nativa seguida pelos recursos hídricos 

são elementos mais importantes locais. Somente um aqui neste grupo, apontou o 

modo de vida rural, como elemento importante a ser preservado no local. Este 

voluntário é o único dentre o subgrupo nascido em SFX, cujo familiares também 

residiam no local. 

Observa-se então, que a memória individual, bem como os laços familiares com a 

história local são fatores centrais para a percepção da cultura como elemento 

importante e força local.  

Foi perguntado também se os participantes sabiam o que era conservação 

ambiental. Dentre os produtores familiares de leite, 8 disseram que sim e 2 não 

sabiam; para as pousadas, 11 afirmaram de forma positiva e um não sabia o que 

isto significava; e, para as imobiliárias todos afirmaram saber o que se refere 

conservar. A intenção que estava subscrita à conservação, por parte do 

entendimento dos participantes, era proteger a natureza dos impactos causados 

pelo homem.  

Assim, partindo deste questionamento, e da premissa de que a maioria dos 

envolvidos alegou compreender o que é conservação, as demais perguntas foram 

no sentido de explorar o que é relevante na percepção ambiental dos voluntários.  

O gráfico 17 apresenta os resultados do questionamento sobre quais as 

consequências referidas por estes da conservação ambiental na APA SFX:  
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Gráfico 17: Consequências da conservação ambiental para APA SFX para os subgrupos da 
pesquisa. 

 
           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 17 aponta as respostas mencionadas pelos subgrupos e a 

quantidade de vezes que as respostas foram mencionadas. Nota-se que para a 

maior parte dos produtores familiar de leite, a conservação ambiental implica em 

garantir um ambiente de qualidade para se viver; o que para estes significa ter um 

ambiente sem poluição, com qualidade do ar e da água e que mantém a 

característica do ambiente rural.  

Neste subgrupo de produtores também apontam que a conservação implica 

em valorização do preço da terra e consequentemente, maior restrição para seu uso. 

Isto é visto, como um ponto contraditório por estes, uma vez que garante um 

ambiente mais saudável, mas ao mesmo tempo expulsa o morador tradicional que 

não tem condições de se manter frente às pressões do cotidiano (como o elevado 

custo da produção, o baixo retorno e a pressão social da mudança do uso do solo do 

entorno). 

Para o subgrupo das pousadas, conservação da APA implica em preservar a 

água de forma a garantir a manutenção dos recursos hídricos e ter qualidade de 

vida, que para este grupo é um ambiente oposto àqueles problemas encontrados no 

ambiente urbano.  
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Para as imobiliárias, conservação da APA é garantir o meio ambiente em 

qualidade para sua vida, ou seja, a qualidade de vida está relacionada também ao 

ambiente oposto ao ambiente da cidade. Para este subgrupo uma consequência da 

conservação no local é também manter a taxa de ocupação baixa e garantir a 

manutenção dos recursos naturais. 

Os três grupos expressaram perceber o interesse das ações do governo do 

estado de São Paulo para conservação do meio ambiente, na APA SFX, como 

intimamente relacionada a garantir em perspectiva futura o abastecimento de água 

para a capital paulista. Deve-se, isto, ao fato do rio do Peixe ser um importante 

tributário para o rio Jaguari, que por sua vez é importante na manutenção do rio 

Paraíba do Sul (rio este de interesse para o abastecimento tanto da região 

metropolitana de São Paulo como para a capital do Rio de Janeiro).  

Foi solicitado também, que os participantes apontassem espécies de animais 

e plantas que sofrem ameaças na APA SFX. Este questionamento tem como 

objetivo observar se é de conhecimento para os três subgrupos algumas questões 

ambientais que são urgentes na APA, como a presença Muriqui e a Jacutinga, 

animais endêmicos da Mata Atlântica; o palmito Jussara, devido ao corte ilegal 

recorrente na região e a ameaça do Javali, que está em descontrole em várias 

regiões do país. Estas questões demonstram uma atenção ou não para questões 

ambientais atuais e delicadas para a região, reforçando sua percepção ambiental.  

Entre o subgrupo produtor familiar de leite, foram citados: milho, arroz, feijão, 

bovino, porco do mato, onça-pintada, pomba-legítima, capivara, tatu, tico-tico, 

macaco Muriqui e javali. O milho, arroz, feijão e bovino foram citados, devido a 

decadência da produção destes gêneros alimentícios ao longo das últimas décadas 

no território da APA SFX. Já, a pressão ambiental sobre o Muriqui foi mencionada 

apenas uma vez e o Javali foi relembrado como ameaça por 4 participantes apenas.  

Entre o subgrupo pousadas foram referenciados: Muriqui por 6 vezes, onça-

pintada, lobo-guará, paca, esquilo, tatu, jaguatirica, arara, tucano, gavião e jacutinga. 

Este grupo houve uma citação mais diversificada de animais, em especial aves, 

entretanto, isto não significa se tratar exatamente de uma percepção de uma 

diminuição de incidência local destes animais ou de um senso comum na diminuição 

das espécies no bioma Atlântico. 
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Para as imobiliárias citou-se o Muriqui por três participantes, a onça-pintada e 

o lobo-guará apenas. Neste grupo houve um participante que não soube indicar 

nenhum exemplo de espécie. 

Nota-se que nenhum dos 3 subgrupos mencionou a questão da exploração do 

palmito Jussara e a invasão do Javali, questões que atualmente são muito 

discutidas, como situação de vigilância para a subprefeitura local e pauta sempre 

recorrente nas reuniões do conselho gestor da APA SFX.  

Outro fato, apesar do macaco Muriqui ser utilizado, como um símbolo de 

preservação do local, uma vez que este animal endêmico está presente em grupos 

expressivos na APA, o mesmo foi mencionado apenas por um participante entre os 

produtores e por metade dos participantes das pousadas. Tal fato conduz a inferir 

que, por mais símbolos deste animal espalhados em diversas formas neste território 

(através de placas, pousadas com mesmo nome e venda de diversos souvenier com 

o símbolo), a sua importância enquanto símbolo de conservação ambiental ainda 

não está totalmente incorporada em sua população.  

Como a APA SFX existe há quase 20 anos e os relatos históricos apontam 

maiores transformações socioeconômicas em SFX nos últimos 30 anos; questionou-

se também aos participantes quais transformações estes observavam para este 

território da APA nos últimos anos. O Gráfico 18 apresenta o conjunto de respostas 

entre os subgrupos. 
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Gráfico 18: Transformações relatadas para o local de estudo entre os subgrupos amostrais. 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nota-se o aumento do parcelamento do solo e crescimento da ocupação 

humana (construções para uso permanente e ocasional) na APA SFX como 

principais transformações percebidas pelos 3 subgrupos amostrais.  

Para os produtores de leite, a mudança no uso da terra é mais latente, uma 

vez que sua atividade econômica vem decaindo consubstancialmente neste 

território. O aumento no preço do terreno também é um fator importante considerado 

por este grupo. Estes dois elementos foram resultados de um processo de 

revalorização local, como produto da exploração da paisagem e dos atributos 

naturais, sobretudo hídricos, como reserva de valor.   

Para as pousadas o aumento do número de moradores é fator importante. 

Remete-se aqui aos moradores permanentes.   

As imobiliárias, a mudança do uso da terra, o crescimento do comércio e 

aumento no preço do terreno são questões de destaque para as últimas 

transformações, mencionados por todos participantes deste grupo.  

Quatro elementos de análises foram propostos para que os voluntários 

refletissem sobre o seu estado na APA e, assim, atribuíssem uma nota de 1 a 5, 
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da vegetação nativa, a qualidade dos recursos hídricos, a presença da fauna nativa 

e a preservação do palmito Jussara. Tais questões foram pauta pertinentes das 

discussões do Conselho gestor, ao longo do ano de 2017. O Gráfico 19 apresenta a 

média de notas referentes a cada subgrupo, apresentado de forma comparada. 

      

Gráfico 19: Notas de 1 a 5 atribuídas aos elementos específicos. 

 
 * 1 = muito ruim; 2 = ruim; 3 = regular; 4 = bom; 5 = muito bom. 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.2.3 Nível de conhecimento sobre regras e instrumentos da APA SFX. 

 

Para se responder se a APA garante a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico, algumas informações tornaram-se importantes conhecer, como o 

perfil socioeconômico dos três subgrupos e suas condições do desenvolver 

econômico, sua percepção sobre a conservação ambiental e transformações da 

APA SFX. Contudo, igualmente relevante para se compreender a influência desta 

política é desvelar o nível de conhecimento de cada grupo sobre a mesma. Neste 

sentido, esta seção dedica-se a apresentar a percepção dos moradores, da 

amostragem, para o que são de fato a APA SFX, suas regras e instrumentos.  

Assim, todos os participantes da pesquisa afirmaram ter conhecimento de que 

o território de SFX pertence a uma APA. Então, questiona-se aos participantes 

questões mais específicas ao conhecimento da política desta UC, como a função da 

APA, a existência de seu plano de manejo, zoneamento e conselho gestor. A Tabela 

7 apresenta o conjunto de perguntas e suas respostas.   

 

Tabela 7: Questões específicas ao conhecimento da APA SFX. 

 Produtor 

familiar de 

leite 

Pousada Imobiliária 

 Sim Não Sim Não Sim Não 

Sabe qual a função da APA? 5 5 11 1 5 0 

Sabe que a APA possui um Plano de Manejo? 4 6 7 5 5 0 

Sabe que a APA possui um Zoneamento 

Econômico-Ecológico? 

4 6 5 7 3 2 

Sabe que a APA possui um Conselho Gestor? 5 5 12 0 5 0 

Já participou de alguma atividade do Conselho 

Gestor? 

1 9 5 7 2 3 

Já foi conselheiro? 1 9 3 9 1 4 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em comparação aos subgrupos a conhecer ou não a função da APA, 

observa-se que subgrupo produtor familiar de leite é o qual menos desconhecem 

qual o papel da APA em seu território. As respostas mencionadas por estes 
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participantes para a função da APA foram ordenar a ocupação a fim de proteger o 

meio ambiente e preservar a cultura local.  

Investigou-se também se estes sabem que a APA SFX possui um Plano de 

Manejo e um Zoneamento Econômico – Ecológico.  

Os produtores familiares de leite mantêm mesmo padrão para estas 

perguntas, sendo 40% relatar conhecer os instrumentos, para 60% que 

desconhecem. Já entre as pousadas e imobiliárias reconhecem em maior medida o 

Plano de Manejo do que o Zoneamento Econômico-Ecológico.  

De modo geral, para os participantes que disseram SIM, o Plano de Manejo é 

como um conjunto de regras e critérios existentes para ocupar o território e, por sua 

vez, o Zoneamento Econômico-Ecológico, como a definição do total de área que 

deve ser preservado em cada porção desta área.  

Isto ocorreu por haver várias situações de irregularidades no uso e ocupação 

do território da APA, somatizada pela inconsistência de regras claras para a 

ocupação da APA, fato que acarreta em desconfiança por parte da população, que 

temem a fiscalização.  

Questionou-se se os participantes tinham conhecimento do funcionamento do 

Conselho Gestor da APA SFX e se já haviam participado de alguma reunião do 

mesmo.  

Quando questionados se os voluntários da pesquisa tinham conhecimento de 

que parte do território do distrito de SFX pertencia a uma APA, todos afirmaram que 

sim. Entretanto, dentre o produtor familiar de leite 50% tinham conhecimento de que 

a APA possui uma gestão, cuja figura formal é o CG, sendo que apenas 1 participou 

de alguma reunião. Apesar dos subgrupos pousadas e imobiliárias relatarem 

conhecer a APA e conhecer a existência do CG, menos da metade em ambos os 

casos já participaram de alguma ação desenvolvida por este.  

Dentre os participantes que disseram ter conhecimento do funcionamento do 

CG da APA SFX, entretanto nunca participaram de suas reuniões, citaram como 

motivos a falta de compreensão de sua função e, consequentemente, a sua 

importância para o local. Outro ponto foi a falta de ampla divulgação sobre as 

reuniões realizadas, o horário das reuniões (as quais iniciam às 14 h da terceira 

quinta-feira do mês), a falta de produtividade das reuniões em ações efetivas e a 

participação de sujeitos que, para estes, praticam ou praticaram ações impactantes 

na APA SFX, porém participam assiduamente das ações do CG, fato que, para 
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estes, acarreta em certa permissividade para estes aos impactos ambientais 

realizados.    

Para estes que disseram já participar de alguma ação do CG, questionou se 

estes já foram conselheiros. 

Esta informação revelou que o único voluntário dentre o subgrupo produtor 

familiar de leite a participar de alguma reunião do CG foi também conselheiro. Para 

as pousadas, dentre os 5 que afirmaram já ter frequentado o CG, 3 foram 

conselheiros. E por fim, para os dois participantes das imobiliárias que já 

participaram do CG, um foi nomeado atualmente conselheiro no atual biênio.  

Em campo foi observado que há uma dificuldade na articulação das 

informações acerca do estabelecimento e aplicabilidade das regras de uso e 

ocupação do solo por parte do CG, Subprefeitura, empresas prestadoras de serviços 

e população.  

Atualmente, foi constatado, à partir da observação participante, uma 

mobilização conjunta entre CG da APA SFX, Subprefeitura, Secretaria de 

Urbanismo, Sustentabilidade e as empresas prestadoras de serviços, como a 

Sabesp, EDP Bandeirantes e Urban para o estabelecimento de regras comuns, 

esclarecimentos e acordos para a atuação, em congruência no território da APA 

SFX. 

A própria autorização para a ligação da energia elétrica em novos pontos 

particulares estava sendo realizada de forma não articulada, de tal modo que as 

instalações de novos pontos de energia estavam sendo realizadas em propriedades 

em área rural, de área menor que o módulo rural de 20.000 mil m2.   

Com a reestruturação do Plano Diretor de São José dos Campos, realizado 

para o ano de 2017 e 2018, há um interesse da gestão municipal em alinhar as 

definições e critérios para a ocupação do território do distrito de SFX, bem como 

estabelecer plano de ações no sentido de garantir um uso adequado deste território. 

A principal medida do poder público municipal a fim de controlar o aumento do 

parcelamento irregular do solo tem sido efetivar a fiscalização para controlar o 

parcelamento do solo indevido e promover o saneamento do esgoto rural adequado. 

No ano de 2017, a PMSJC submeteu um projeto de saneamento rural a um edital da 

ANA, o qual, foram contemplados e, neste sentido promoverão a construção de 

Tanques de Evapotranspiração (TEVAP), como destinação adequada do esgoto 

rural. Na semana do meio ambiente, promovida pela PMSJC, a comunidade contou 
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com a apresentação de um TEVAP modelo, construído na “Casa do Tropeiro”, 

espaço em terreno público, para a promoção de eventos culturais, apresentadas na 

Figura 19. 

  

   Figura 19: TEVAP modelo implantado em SFX. 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Investigou-se também, junto aos participantes da pesquisa, se estes 

reconhecem o papel e importância do CG da APA, bem como se compreendiam 

poder ter oportunidades ao se envolver nas ações propostas pelo CG. Para estas 

respostas, 7 voluntários do subgrupo produtor familiar de leite disseram não 

compreender a importância do CG, e, para os 3 que responderam compreender, 

mencionaram que este é o instrumento pelo qual faz-se a relação da população com 

o território da APA e que se os conselheiros agirem de forma correta, podem 

incentivar a proteção ambiental. Sobre as oportunidades, 6 participantes deste 

subgrupo não acreditam ter perspectivas de desenvolvimento junto as ações da 

APA. Estes acreditam que suas atividades não têm relação com as ações que a 

APA SFX deve tratar. Tal fato demonstra a falta tanto de conhecimento sobre o 

papel deste instrumento, bem como a falta de percepção de como suas atividades 

se relacionam e impactam o meio ambiente. 

Já segundo as pousadas, 5 participantes alegaram não reconhecer a 

importância do CG e, entre aqueles que afirmaram de forma positiva, mencionaram 

ser o CG o responsável pela gestão da APA, incumbido por oferecer alternativas 

para a promoção do desenvolvimento sustentável e esclarecer dúvidas sobre a 

ocupação da APA. Quanto ao cenário de benefícios em participar do CG, estes 
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voluntários, 8 disseram não acreditar que possam atualmente obter boas 

oportunidades com seu envolvimento.  Para os indivíduos, que responderam de 

forma afirmativa para com as possibilidades de benefícios, a principal motivação 

vislumbrada é poder obter informações a fim de discutir o território e se posicionar.  

Para os voluntários das imobiliárias, 1 disse não reconhece a importância do 

CG para a APA. Para quem mencionou de forma positiva, a principal vantagem em 

participar das reuniões do CG é ter acesso a informações e poder se posicionar.  

Neste sentido, foi perguntado aos subgrupos o que era preciso para que as 

pessoas, de forma geral, percebessem a importância do desenvolvimento ordenado 

da APA SFX. Para o produtor familiar de leite, 7 pessoas não souberam opinar. Os 3 

restantes participantes deste subgrupo disseram ser importante aumentar a 

divulgação, buscando parceria entre os órgãos públicos para a sensibilização da 

sociedade, além de reuniões em horários mais viáveis para a participação social.   

 Entre as pousadas, 5 participantes não souberam opinar nesta questão. Para 

os indivíduos que se posicionaram, mencionaram que é importante um plano de 

divulgação continuado, que possa oferecer capacitação para a população e que 

possuam pessoas corretas envolvidos nas ações do CG.  

Por fim, às imobiliárias, todos opinaram dizendo ser importante para o 

desenvolvimento ordenando na APA SFX, através do desenvolvimento de um plano 

de divulgação, envolvendo outras figuras localmente importantes, como a escola e a 

igreja.  

Apresentado até aqui, qual a visão dos subgrupos amostrais sobre esta 

política, torna-se importante observar, em suas opiniões, quais as perspectivas 

futuras da APA para SFX, para suas vidas e suas atividades econômicas. Cabe 

colocar aqui, que o desenvolvimento é um processo e sendo a APA um instrumento 

de ordenamento territorial de longo prazo. É importante que os moradores locais 

vislumbrem perspectivas reais de desenvolvimento do espaço para esta política.  

Assim, questionou-se se estes avaliavam que a APA poderia lhes trazer 

benefício à qualidade de vida em longo prazo. Dentre os produtores de leite familiar, 

8 acreditam que a APA pode garantir um ambiente de qualidade ambiental para se 

viver e 3 não acreditam neste benefício.  

Nas pousadas, 10 afirmaram de formas positivas quanto aos benefícios 

futuros da APA em sua qualidade de vida e para 2 participantes que não 

identificaram benefício pessoal da consolidação da APA em suas vidas.  
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Entre as imobiliárias, os 5 voluntários deste subgrupo acreditam que a APA 

SFX garantirá um ambiente natural preservado.  

Quanto a expectativa para o desenvolvimento de suas atividades econômicas 

dentro da APA, apenas 1 voluntário entre o subgrupo produtor familiar de leite 

acredita que a pecuária leiteira pode se desenvolver, se tiver apoio técnico. Entre os 

outros, 9 participantes disseram que a APA não quer a pecuária no território, 

somado pelo relevo que dificulta a criação e o reflorestamento que “expulsa” o gado 

do lugar; a tendência desta atividade é se extinguir com o tempo. 

Entre as pousadas, todos os participantes expressaram interesse contínuo do 

desenvolvimento desta atividade na APA SFX. Assim, acreditam que, o avanço do 

turismo depende da conservação atual, podendo aumentar se acompanhados das 

infraestruturas necessárias.  

Para as imobiliárias, todos disseram que a atividade pode crescer com o 

aumento da conservação, sendo portanto, sua atividade promissora com o aumento 

do turismo. 

Com esta visão, de suas perspectivas, para as atividades econômicas 

desenvolvidas na APA encerra-se o questionário, que foi atrelado ao campo e à 

observação participante.  

Neste sentido, têm-se os elementos e indícios base para responder a 

segunda pergunta do objetivo específico desta pesquisa que é: se a APA promove o 

desenvolvimento socioeconômico aos subgrupos analisados, a partir do uso 

sustentável dos recursos naturais. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A fundamentação teórica deste trabalho partiu da necessidade em esclarecer 

duas categorias essenciais para qualquer discussão engajada em uma análise 

profunda para o Planejamento Urbano e Regional: espaço e território. Afinal, essas 

duas categorias de análise são centrais e presentes neste trabalho. É notável que 

qualquer planejamento proposto terá por finalidade última a organização das formas 

de ocupação no espaço geográfico. 

O espaço de SFX veio se transformando a partir das distintas práticas de 

ocupação temporais do território. A ocupação deste espaço data de meados de 

1883, como um local de passagem, servindo para pouso dos tropeiros que vinham 

de Minas Gerais. Neste sentido, a população que por lá foi se assentado buscou 

desenvolver uma agricultura de subsistência, ou seja, com objetivo de suprir as 

necessidades locais e proporcionar um espaço seguro para a pernoite dos 

comerciantes que por lá passavam a cavalo. Assim, o espaço surgia sem grande 

dinamismo econômico e com pouca variedade na estrutura social. 

O espaço foi se transformando a partir das diferentes práticas de trabalho que 

nele foram impressas (SANTOS, 1996). A produção de subsistência evoluiu para a 

formação de um pequeno excedente, transformando a realidade da produção do 

primeiro morador caipira que antes ali se estabelecia. Aos poucos, as montanhas do 

território conhecido hoje como APA SFX presenciou cultivos diversos, como a 

plantação de arroz, feijão, milho e mandioca, resistindo a duras penas (haja visto a 

dificuldade da produção agrícola em decorrência do relevo acidentado) até a 

introdução da atividade pecuária em meados de 1950. A introdução desta nova 

prática produtiva resulta na primeira grande alteração na paisagem e concepção do 

território local. 

Entretanto, após a década de 70 esta atividade que foi fortemente 

incorporada a cultura local apresentava seus primeiros sinais de decadência. Na 

década de 80 a desvalorização do leite e o aumento do custo de vida acompanhou a 

crise econômica que o país todo passava. Agora o caminhão de leite passaria para 

recolher apenas nas propriedades que acumulassem uma quantia generosa de leite, 

acompanhado por uma violenta desvalorização do preço do litro de leite.  
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Essa época já refletiu em um expressivo abandono da produção agrícola das 

propriedades, acompanhando o movimento de saída do homem do campo sentido 

cidade onde buscaria melhores condições de trabalho.  

A década de 80 para SFX é marcada também pela chegada do avanço da 

modernidade, as quais foram transformando, paulatinamente, a realidade social, 

com a vinda do sinal de televisão e a instalação do posto de gasolina. Este último 

proporcionou a possibilidade de ampliação da circulação local, que agora não mais 

necessitaria depender exclusivamente da locomoção animal, aumentando seu raio 

de circulação.  

A década de 90 marca o asfaltamento da estrada que liga SFX ao município 

de Monteiro Lobato, principal para a terceira grande transformação na organização 

do território e social que ocorre, a introdução do turismo.  É a partir dessa época que 

o local ganha maior visibilidade pela mídia que começa a divulgar o lugar como um 

paraíso natural.  

A pecuária leiteira sofre profunda queda produtiva e as grandes propriedades 

começam a se dividir em menores dando espaço para a figura do novo morador, o 

indivíduo dos grandes centros urbanos que se mudam a SFX em busca de 

qualidade de vida ambiental.  

As antigas áreas de pastagem e solo exposto começam a passar pelo 

processo de regeneração ao mesmo tempo que as relações sociais, tradicionais da 

vida rural vão perdendo sua força.  

A importância do local, com suas inúmeras nascentes e ambiente preservado 

com presença de animais endêmicos da Mata Atlântica começa a receber a atenção 

do olhar público. O local torna-se então UC pelo Decreto 87.561/1982 (BRASIL, 

1982) APA Federal; pela Lei Municipal 4212/92 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1992) 

torna-se também APA Municipal e pela Lei 11.262/2002 (SÃO PAULO, 2002) define-

se também APA Estadual. 

Das três APAs sobrepostas, apenas a APA SFX Estadual consolida-se em 

sua atuação, gozando de seus instrumentos operantes que é o conselho gestor, o 

plano de manejo e o zoneamento econômico-ecológico.  

Seu Conselho Gestor somente foi instituído pela Resolução SMA 30, de 28 de 

maio de 2004, e a regulamentação do Plano de Manejo ocorre com a com a 

publicação da Resolução SMA n 64, de 11 de setembro de 2008 (SÃO PAULO, 

2008), apontando as normas que devem ser atendidas para a ocupação da área.  
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A APA SFX realiza seu primeiro plano estratégico em 2011 no qual apresenta 

difíceis questões como o excessivo parcelamento irregular do solo, a falta de uma 

regularização fundiária local, a deficiência em serviços públicos como o saneamento 

e coleta de lixo, a falta de representatividade da população local no CG e a falta de 

conhecimento por parte da população da APA e seus instrumentos.  

A partir de 2000 este território começa a ganhar espaço nas discussões 

acadêmicas. Santos (2007) apresenta a primeira análise sob a perspectiva do 

planejamento para esta localidade, discorrendo sobre as transformações 

socioculturais do distrito. Araújo (2012) realiza uma análise sobre a atividade 

turística desenvolvida no distrito e seus desafios para a sustentabilidade. Marques 

(2014) já com um enfoque específico a APA SFX apresenta questões como o 

ordenamento e governança local, denunciando o avanço das moradias de segunda 

residência para áreas de sensibilidade ambiental. 

Neste sentido, este trabalho é construído para contribuir com o avanço da 

ciência neste objeto de estudo, tendo em consideração a estrutura existentes e os 

desafios que ainda persistem de ordem do planejamento territorial e regional. Assim, 

busca-se aqui responder a seguinte questão: A APA como instrumento de 

organização territorial cumpre o papel de conciliar a conservação ambiental com o 

desenvolvimento socioeconômico? 

Para responder à pergunta de pesquisa utiliza-se de uma abordagem de 

multimétodos, com o uso de trabalho de campo, observação participante, aplicação 

de questionário e geoprocessamento.  

No capítulo anterior apresentamos os resultados levantados para responder as 

duas questões específicas que são “Está ocorrendo a conservação ambiental na 

APA SFX?” e “Está ocorrendo a promoção do desenvolvimento social e 

econômico?”. 

Neste capítulo discute-se a primeira análise que é a resposta a estas duas 

questões específicas para responder a pergunta central, correspondendo então a 

primeira análise proposta para este trabalho.   

A segunda análise visa discutir as possíveis explicações para os resultados 

identificados na primeira análise, relacionando agora a promoção da conservação e 

do desenvolvimento socioeconômico em conformidade com o SNUC e a influência 

do mercado imobiliário. 
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7.1 A APA garante a promoção da conservação e o desenvolvimento 

socioeconômico?  

 

A primeira questão específica tem como respeito se a APA alcança a 

promoção da conservação ambiental. Observado os resultados obtidos a partir dos 

dados secundários, trabalho de campo, geoprocessamento e aplicação de 

questionários, conclui-se que a APA está garantindo a conservação, dado o 

aumento das áreas verdes, como apontado por Marques (2014).  Contudo, o que 

não foi explorado por aquele autor, muito menos foi objeto de investigação deste 

trabalho é em relação a manutenção da biodiversidade nativa, fauna e flora, no 

contexto destas áreas em expansão. 

O mapeamento das aberturas de estradas e áreas construídas apontaram 

para uma situação de expansão da ocupação em paralelo com o aumento em 

volume e território das áreas de vegetação. Neste sentido, o avanço da vegetação 

antropizada pode ser uma pressão para as espécies de vida nativa, sobretudo as 

espécies da fauna como espécies aquáticas e de aves, sensíveis a modificação do 

espaço pelo homem. Cabe retomar aqui que, em primeiro momento, a ocupação 

humana gera um impacto com a modificação do terreno, abertura de estrada, 

mudanças nos cursos d’água e represamento, para que posteriormente o processo 

de regeneração ocorra, até mesmo de forma espontânea.   

 Ao mesmo tempo que a APA é um fator real que promove a conservação, 

não é efetiva em sua organização territorial dado ao aumento da abertura de 

estradas, áreas construídas e parcelamento irregular do solo, sendo ainda que tal 

fato pode mascarar a perda da biodiversidade local.  

Em perspectiva futura, o contínuo aumento da abertura de estradas e áreas 

construídas representam uma forte pressão ambiental, dado ao avanço às áreas de 

uso e ocupação nas regiões mais restritivas, a mudança na paisagem e o aumento 

no consumo dos recursos naturais.  

Durante o campo relata-se de moradores a percepção para com a diminuição 

no volume de água dos rios da APA como consequência no aumento do consumo 

devido ao incremento na ocupação territorial. Aponta-se aqui que esta ocupação 

está em contínua expansão pela observação ao longo do ano de 2017 do mercado 

imobiliário aquecido, tanto formal quanto informal. E também dada a grande 

movimentação do setor da construção civil, o qual também por observação é a 
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atividade que mais emprega mão de obra informal no local, absorvendo grande parte 

dos filhos dos antigos produtores rurais locais.   

Neste sentido, a ocupação deve ser acompanhada de forma minuciosa pois 

este inchaço pode resultar em um grande colapso, se não ordenada uma ocupação 

sustentável. 

 A segunda questão específica fundamental era em relação a capacidade da 

APA em promover o desenvolvimento socioeconômico, a partir do uso sustentável 

dos recursos naturais.   

Tem-se aqui que a APA é uma política conhecida por todos os participantes 

da pesquisa, porém não compreendida em sua função e instrumentos de ação.  

Considerando também, a falta de atendimento ao cumprimento de suas normas por 

parte dos residentes, relacionado principalmente a falta de adequada compreensão 

e necessidade de seus instrumentos ainda não está incorporada a real percepção 

sobre a importância territorial local. Tendo considerado também as três distintas 

atividades econômicas analisadas e sua diferença no cenário, conclui-se que a APA, 

até o momento não tem reflexo direto sobre a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico local.  

Dentre os três grupos analisados, as pousadas e as imobiliárias são as que 

mais se beneficiam com a implantação da APA pelo fato deste instrumento de 

planejamento territorial forçar a conservação ambiental e, deste modo, estas duas 

atividades obtêm vantagens. A primeira pelo incremento na paisagem, o que a torna 

mais atrativa para a prática turística e a segunda pela valorização e aumento da 

procura do local, em decorrência do ambiente em qualidade ambiental. Todavia, até 

o período de desenvolvimento desta pesquisa, não ocorreu uma facilitação direta da 

APA nos subgrupos de forma que refletisse em ganho social ou econômico sentido e 

referido por parte dos participantes.   

Apesar das normas não serem atendidas na íntegra, fato constatado em 

campo e pelo geoprocessamento com o avanço das aberturas de estradas e áreas 

construídas nas zonas que deveriam haver maior restrição na ocupação, apenas por 

existir a APA já restringe algumas atividades e deste modo, promove a conservação. 

Como uma consequência, há a revalorização do lugar para o turismo e para a forma 

de ocupação do turismo de segunda residência. Não se pode deixar de considerar 

que um dos fatores naturais que restringem o uso diversificado da área é o relevo 

montanhoso, fator que corrobora para que esta APA promova a conservação. 



157 
 

Entretanto, até o momento da pesquisa, os voluntários relataram não ter 

usufruído de incentivos econômicos ou um apoio técnico continuado que tenha 

contribuído para a promoção de seu desenvolvimento socioeconômico, fomentados 

pela APA e que já tenham impactos em ganhos para os três subgrupos amostrais 

considerados.  

Cabe ressaltar novamente aqui que a APA SFX faz parte do projeto Conexão 

Mata Atlântica, que está em desenvolvimento. Este prevê promover cadeias 

produtivas, PSAs, e certificações, mas até o momento final desta pesquisa, os 

investimentos financeiros diretamente voltados ao morador local ainda não foram 

aplicados.  

Se por um lado a APA, com seus instrumentos, facilita a promoção da 

conservação dos atributos naturais, esta revaloriza o preço da terra e influencia na 

mudança do perfil do uso do espaço, o qual acaba se voltando mais as atividades 

correlacionadas ao turismo. 

A atividade do produtor familiar leiteiro é a que menos se beneficia, do ponto 

de vista do estímulo ao desenvolvimento na APA. Observando apenas a partir deste 

sujeito e desconsiderando os argumentos desta atividade ser ou não adequada e 

impactante para a região, o que ocorre na prática são normas e condutas 

apresentadas a um perfil social de produção, sem a devida imersão e sensibilização 

deste indivíduo na necessidade em se estabelecer manejos adequados, menos 

impactantes ao meio ambiente.  

Ocorre também a pressão social: aquele indivíduo produtor leiteiro que resiste 

as dificuldades de produção na região montanhosa, a baixa lucratividade devido ao 

baixo valor pago ao litro de leite e que também não é seduzido pela valorização do 

terreno, está sujeito, a partir da alteração no uso e ocupação do solo ao seu entorno. 

A realidade de vida do perfil do novo morador se choca a realidade da produção 

leiteira.   

Isto faz com que este produtor, de origem tradicional local, sinta-se rejeitado 

da APA por desenvolver uma atividade que, em sua compreensão, não é impactante 

na medida de que é uma atividade rural (e está no território rural) e é historicamente 

realizada naquele espaço.  

Como este trabalho busca investigar a APA como instrumento de 

planejamento territorial e regional, a APA SFX limita-se aqui ao estudo de caso, não 

sendo a efetividade desta unidade questão de analise final, mas sim de como esta 
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política se comporta sendo aplicada no território nacional. SFX é o meio de análise 

e, particularmente, no momento está sendo contemplado por um grande projeto e 

passando por reestruturação de ordem municipal e estadual, os quais têm o 

potencial para transformar a realidade socioeconômica local. Entretanto, cabe 

colocar que a realidade da predominante do instrumento de organização territorial 

APA no Brasil é funcionar quase sem recurso e apoio institucional, dependendo 

então de parcerias e vinculação a grandes projetos.  

Neste sentido, em resposta à pergunta de pesquisa central que é “A APA 

como instrumento de organização territorial cumpre o papel de conciliar a 

conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico?”, obtém-se que a 

APA como uma política de ordenamento territorial autônoma e individual não é 

capaz de sustentar ambos objetivos que é a conservação e o desenvolvimento 

socioeconômico.  

O que pode ser observado neste estudo de caso é que ocorre o aumento das 

áreas vezes em seu território, sinalizando um processo de conservação. Porém, 

oculta importantes fatores como o parcelamento excessivo do solo em glebas 

menores que o módulo rural, a abertura de estradas sem o devido controle público e 

o aumento da ocupação humana nas áreas mais sensíveis a que são as Zonas de 

Conservação dos Recursos Hídricos e a Zona de Proteção Máxima e, 

consequentemente, a perda da biodiversidade.  

Tais elementos podem, em perspectiva futura, ampliar algumas questões que 

já são relatadas por seus ocupantes no local, como a diminuição no volume de água, 

por exemplo.  

Para a promoção do desenvolvimento sustentável, como se trata de uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, englobando terras públicas e 

privadas, não recebe mesmo apoio e recursos como por exemplo os Parques, que 

são Unidades de Proteção Integral. Deste modo, a APA é uma UC que carece de 

equipe e recursos, dependendo das parcerias e articulador que o gestor consegue 

estabelecer.  

Esta carência é limitante ao êxito da APA no aspecto de promoção 

socioeconômica, pois esta não consegue atingir nem o apoio técnico de forma 

continuada para seus residentes, auxiliando na adesão de manejos mais adequados 

à conservação, nem o incentivo através de linhas de fomento.  
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Até 2016 a APA SFX contava apenas com um funcionário, sendo atualmente 

incrementada em sua composição com mais 2 funcionários em tempo determinado. 

Desde o final de 2015 a APA está sendo contemplada em um projeto que tem 

como objetivo a ampliação do resgate de carbono, sendo o foco específico para a 

APA SFX o incremento da biodiversidade e a melhoria na efetividade de gestão. 

Deste modo, esta unidade terá recursos para a concessão de PSA de uso múltiplo, 

apoio a cadeias produtivas e para a certificação de orgânicos, para rede de 

agricultores sustentáveis e estímulo a transição agroecológica.  

Embora o projeto assinado em 2015, o repasse pelo BIRD iniciou-se em 

2017. Neste sentido, até o final deste trabalho estas ações não se iniciaram, estando 

em andamento o chamado público para os interessados em promover a Assistência 

Técnica Rural.  

Este projeto denominado Conexão Mata Atlântica tem potencial para 

alavancar o desenvolvimento socioeconômico local, contribuindo para remediar a 

deficiência aqui identificada, de atuação por parte da APA na promoção do 

desenvolvimento local.  

Entretanto, cabe aqui dois aspectos. O primeiro é que a gestão da APA 

consiga estabelecer meios eficientes de comunicação no local a fim de cativar o 

engajamento social, de modo que o apoio chegue também àqueles indivíduos que 

precisam da manutenção para a promoção do desenvolvimento e a adesão de 

manejos aquedados a conservação ambiental. Esta pesquisa aponta que, entre os 

três subgrupos analisados são os produtores familiares de leite os quais demandam 

de maior enfoque porquê são prejudicados pela implementação da APA. 

O segundo ponto importante é que a sociedade civil se envolvam nos 

processos de discussão e acompanhem a implementação do projeto, como um 

auxiliar da gestão da UC. A sociedade tem um dever em fiscalizar as ações e se 

fazer ouvir em suas demandas. Mas isto só é possível quando também parte de uma 

procura destes grupos, em representatividade social, aos processos decisórios. 

Nota-se que ao mesmo tempo este projeto contribui para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico da APA, evidencia também sua incapacidade de 

sustentação como política proposta, o que faz com que projetos como este sejam 

um marco dentro da gestão da unidade de conservação.  
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A APA SFX foi escolhida para o projeto por representar uma área de interesse 

estratégico para a capital do estado de São Paulo. Seu território é um importante 

produtor de água que contribuirá para a bacia do Rio paraíba do Sul.  

Mas, e como ficam outras APAs dentro do sistema SNUC? Quando não 

contempladas por um projeto, com injeção de recursos, conduzem-se com equipe de 

trabalho reduzida (muitas vezes apenas o gestor nomeado e com sobrecarga de 

atividades, como era o caso da APA SFX até o início do projeto Conexão) lidando 

com recursos escassos.  

   

7.1.1 A conservação ambiental da APA SFX e suas ameaças. 

 

O excessivo parcelamento do solo é uma ameaça presente na APA SFX, no 

qual o campo também pode checar as áreas de loteamentos irregulares, como o 

conjunto de chácaras na região do Santa Bárbara, com lotes de 1.000 m2. 

Neste sentido, o geoprocessamento neste trabalho teve como finalizade 

investigar elementos que podem passar desapercebidos em uma análise que 

considera-se apenas a evolução da vegetação. A vetorização das estradas e áreas 

contruídas indicam a ocupação que podem assumir segundo plano entre a copa das 

árvores, mas que demonstram a presença do homem e seu avanço no processo de 

ocupação.  

A taxa de ocupação de 2007 a 2017 aumentou em 82,43%, sendo o maior 

aumento das áreas contruídas na Zona de Conservação dos Recursos Hídricos na 

Sub-bacia do Córrego Santa Bárbara, localizada a norte da APA SFX.  

Os agentes imobiliários mais o campo comprovaram que esta é a área mais 

procurada para ocupação e é também, na APA ,a que apresenta visivelmente o 

maior número do lotes irregulares (abaixo do módulo rural). Há grandes quantidades 

de casa de segunda residência na região.  

As estradas são indicadores de vetores de expansão. No processo de 

vetorização tornou-se possível constatar que as estradas que em 2007 terminavam 

em “nenhum lugar” ocupado, em 2017 apresentavam ocupação no sentido. Nota-se 

uma ampliação das estradas no sentido extremo norte da APA SFX para a Zona de 

Proteção Máxima e também estradas que acabam sem construção na Zona de 

Conservação da Biodiversidade.  
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Foram mapeadas as estradas asfaltadas, as estradas rurais principais, as 

estradas rurais secundárias (que se ligam em alguma estrada rural principal, e as 

estradas internas as propriedades, como as estradas de servidão. Neste sentido, foi 

mapeada toda as estradas, de alto uso ou não, as quais fossem uma demarcação 

de expansão.   

A circulação nas estradas revela uma outra alteração da paisagem que está 

ocorrendo e que foi relatada pelos três grupos amostrais, que é o cerceamento das 

propriedades. Sobretudo, o novo morador ou de uso ocasional promovem por vezes 

o fechamento dos limites de sua propriedade com muros ou cercas vivas e passam 

então a proíbirem/coíbirem o livre acesso para o usufruto de trilhas, rios, cachoeira e 

pedras para escaladas, por exemplo. Tal fato revela que, a mudança no perfil do uso 

e ocupação do solo também altera a própria relação de identidade do indivíduo com 

o lugar habitado.  

Lugares que antes estavam disponíveis e que fizeram parte da história dos 

indivíduos que lá realizavam sua sociabilidade, hoje são apropriados por alguns, 

mais especificamente pelos novos proprietários, que exercem dela o uso exclusivo 

privado (HENRIQUE, 2017). A Figura 20 demonstra dois exemplos de como é a vista 

da APA das estradas em alguns trechos das estradas e um ponto turístico conhecido 

como Poço de Ouro, no rio do Peixe, agora de uso particular.  

 

Figura 20: Cercamento das estradas e cachoeira de uso particular. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se que aos poucos, até em alguns trechos antes de acesso público, até 

mesmo a paisagem está se tornando restrita, tendo acesso a elas aqueles que 

possuem acesso as propriedades privadas.   
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Portanto, levanta-se aqui também o questionamento sobre em que medida a 

APA representa um eficiente instrumento de ordenamento territorial para a 

conciliação do meio densamente ocupado à conservação do meio natural: 

resgatando a cultura tradicional, estimulando novos hábitos para manejos 

sustentáveis, promovendo avanços qualitativos para a produção cada vez mais 

presente no consumo humano, como por exemplo os cultivos orgânicos.  

Ou seja, que criem situações para o estímulo de um novo estilo e 

comportamento de vida, ao invés de se submeter as antigas práticas de ocupação 

do homem rural, traduzindo práticas também irregulares como excessivo do 

parcelamento irregular do solo (com área menor que 20 mil metros quadrados) e 

aumento das áreas construídas nas zonas de ocupação mais restritivas, conforme 

apresentado no mapeamento deste trabalho.  

Contudo, como colocado por Santos (2007), já se observava na APA de SFX 

uma aproximação, que deve ser cuidadosamente assistida, entre cidade e campo, 

sendo o urbano e a prática urbana o fator de atual tendência à homogeneização do 

espaço. Com processo de globalização o núcleo urbano de SFX, lócus da 

sociabilidade da APA SFX, tem apresentado infraestruturas comerciais típicas das 

grandes metrópoles e grandes cidades brasileiras. 

 Assim, para o atendimento deste novo público alvo composto do turista e do 

novo morador dos grandes centros urbanos, instalaram-se no local hamburguerias, 

barzinhos, restaurantes e docerias. Porém, por ser um fluxo de turistas sazonal, 

muito destes novos negócios são administrados em meio a instabilidade econômica 

local, sendo que a maioria dos novos negócios não resistem aos dois primeiros 

anos. 

Cabe colocar que em conversas com comerciantes locais, foi posto que o 

morador de segunda residência não representa o público principal, no sentido de 

que estes já trazem todas suas compras do local de origem, frequentando muito 

pouco no comércio local disponível. As Figura 21 apresenta alguns pontos 

comerciais e suas características. 
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Figura 21: Comércios SFX. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em campo também foi possível perceber que os moradores tradicionais não 

possuem hábitos em frequentar estes locais, que em sua grande maioria apresenta 

um padrão de consumo mais elevado.   Os moradores tradicionais restringuem-se 

ao comércio mais usual, como mercados, padarias e pequenas vendinhas, além de 

grande parte cultivarem o hábito da socialização nas festas promovidas pelas igrejas 

locais.  

Esta instabilidade tanto econômica quanto na forma de ocupação do território, 

com o avanço das estradas e áreas ocupadas para as Zonas de Conservação dos 

Recursos Hídricos e para a Zona de Proteção Máxima revelam a ausência do 

Estado enquanto regulador da vida social, deixando margem para que o mercado 

atue sobre as formas de uso e ocupação do solo.  

 

7.1.2 A APA e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. 

 

A ferramenta do questionário utilizada nesta pesquisa possibilitou identificar a 

situação social dos três grupos amostrais, bem como sua relação com a proposta da 

APA. Tais grupos encontram-se permanentemente presentes na APA, sendo grupos 

de forte influência para a realidade do cenário local. 
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O morador de segunda residência, como apresentado por São Paulo (2012) já 

era uma realidade de grande expressão na época e hoje, ao que tudo indica através 

do mapeamento do avanço da ocupação, relato dos imobiliários quanto a finalidade 

dos novos imóveis adquirido e o trabalho de campo, são os maiores responsáveis 

pelo aumento em 82,43% das áreas construídas de 2007 a 2017. 

Em campo foi possível constatar uma média de a cada cinco casas uma 

apresentava-se com uso permanente e 4 aparentemente fechadas, sem morador no 

determinado momento. Neste sentido, esta população representaria um grupo 

amostral pertinente para a análise por representarem grande parcela das áreas 

construídas, compondo com os 3 subgrupos forte influência no uso e ocupação do 

solo. 

Entretanto, este morador por seu caráter flutuante (alguns somente retornam 

no período de temporada), não estão tão envolvidos com a dinâmica social local. 

Ressalva feita a aqueles que já estão em processo de ocupação permanente na 

APA SFX. O campo possibilitou o relato de transeuntes, que afirmavam que muitos 

dos moradores das casas de segunda residência não moram mais no país, 

retornando pouquíssimas vezes para este local.  

Assim, o questionário buscou conhecer a realidade, dificuldades e 

oportunidades que os três grupos amostrais (produtor familiar de leite, donos de 

pousadas e imobiliárias) sobre o viver em uma unidade de conservação de uso 

sustentável, partindo a partir da opinião destes sobre o desenvolvimento na APA, 

seu conhecimento da política, bem como suas expectativas futuras.  

Entre estes três subgrupos os maiores níveis de escolaridades são 

encontrados entre as pousadas, seguidos pelas imobiliárias e produtor familiar de 

leite. Contudo, os produtores familiares de leite representam o grupo mais tradicional 

dentre estes três, sendo que 80% nasceram em SFX, em que a maior parte dos pais 

e avós desenvolviam mesma atividade no local. Contexto distinto dos subgrupos 

pousadas e imobiliárias, em que a maior parte são novos moradores no território.  

Apesar de todos os 3 subgrupos colocarem que estão satisfeitos com sua 

qualidade de vida alcançado na APA SFX, cerca de 80% de toda amostra possuem 

atividades complementares as suas atividades econômicas principais, relatando que 

aquelas são essenciais para a manutenção do padrão de vida atual. Ou seja, para 

manterem o atual padrão de vida, estes gozam também de uma segunda fonte de 

renda. 
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A estrutura produtiva do produtor familiar de leite no geral é rudimentar, 

utilizando-se das práticas tradicionais que acarretam em baixa produtividade e alto 

impacto ambiental. Há diferentes realidades dentro deste universo, desde uma 

produção que se mantem com 5 vacas e ordenha de 5 litros de leite diários à 96 

vacas, com produção em 1.035 litros diários. 

Entre as pousadas também existe esta grande oscilação no padrão oferecido 

para as hospedagens, que variam de 12 a 50 leitos e a diária variante entre R$35,00 

por pessoa à R$700,00 o casal. A baixa taxa de ocupação dos leitos gera uma 

média de 40% a 50% de ocupação anual, para os nos finais de semana. Este fato 

reflete no geral, grande variação no valor da hospedagem na APA. 

Todas as imobiliárias localizam-se na avenida principal do núcleo urbano e, 

de modo geral, possuem uma apresentação da fachada chamativa para a riqueza 

paisagística do local. O preço do alqueire relatado por este grupo para o território da 

APA SFX possui elevada oscilação, sendo de R$150.000,00 a R$800.000. Esta 

diferenciação no preço do terreno ocorre justamente pela posição geográfica deste, 

o qual determina uma vista ampliada da APA SFX ou uma vista menos impactante; a 

presença de importantes recursos hídricos ou somente campos e pastagens; a 

possibilidade de contato com a fauna local, no interior da propriedade, a exemplo do 

avistamento do macaco Muriqui.  

O incremento do uso dos instrumentos de mercado, como uma das principais 

estratégias do poder público para a promoção da conservação através dos PSAs 

ocorre em paralelo ao fluxo da vinda de novos moradores no local e, consequente, 

valorização do terreno.   

Sobre as dificuldades para o desenvolvimento econômico na APA SFX, as 

mais importantes relatadas pelos subgrupos foram o baixo retorno financeiro, a 

dificuldade em adequar-se as normas produtivas e a dificuldade em formar equipe 

de trabalho.  

O baixo retorno financeiro está diretamente relacionado a oscilação dos 

turistas ao longo do ano e o baixo valor de mercado ao litro do leite (em média 

R$1,30). Já as dificuldades em adequar-se à norma referem-se principalmente as 

normas ambientais como o respeito ao tamanho mínimo da propriedade, a 

preservação da APP e reserva legal.  

E por fim, outra dificuldade mencionada pelos participante está em atrair os 

jovens locais como mão-de-obra, tanto para o desenvolvimento das atividades 
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pecuárias, quanto para as pousadas. Cabe colocar aqui que as condições de 

trabalho oferecidas nestas duas situações são, em maioria, informais (em trabalhos 

como diaristas), sujeitos a longas jornadas, com ganho diário de em média 

R$100,00.  

Este tipo de trabalho não oportuniza condições de trabalho formal, uma vez 

que não há o registro formalizado do trabalhador e, desta forma, os dias que não 

são trabalhados o indivíduo não recebe, estando seu ganho sujeito à demanda 

pontual, quando há necessidade. 

Sobre este argumento de que a população local não quer trabalhar (em 

específico aos jovens), questiona-se sobre qual a liberdade e direito do indivíduo 

morador na APA SFX em se desenvolver, visto que sustentabilidade é um valor que 

traz por si o acesso as livres oportunidades. O ensino em SFX limita-se a conclusão 

do ensino médio e após este término não é oferecido nenhum tipo de capacitação 

continuada, curso técnico ou curso superior que possibilite ao jovem local os 

mesmos acessos aos jovens residentes nas áreas centrais do município de SJC.  

Cabe retomar que o núcleo urbano do distrito se localiza a 50 km da área 

central de seu município sede, cuja estrada de acesso é de extrema sinuosidade, de 

pista simples e sem acostamento, fatos que a tornam uma via perigosa com 

registros constantes de acidentes.  

O município de SJC possui grande destaque na RMVPLN, por diversos 

fatores como ter em seu território importantes universidades a nível nacional, 

parques tecnológicos e empresas de ponta na produção de inovação e tecnologia. 

Entretanto, estes meios que poderiam oferecer alternativas de desenvolvimento aos 

jovens locais apresentam-se distante da realidade desta APA SFX.  

Os moradores locais ficam assim distantes das oportunidades de formação 

continuada, via essencial na sociedade atual para a promoção social e novas 

oportunidades. O que pode ser observado em campo foram ações de ONGs locais 

na oferta de educação continuada a nível técnico para ampliar a capacitação e a 

promoção social local, como no caso da Biblioteca Solidária.  

O questionário deixou evidente também a diferença na percepção do 

benefício da APA SFX e a satisfação em residir no local para os três subgrupos de 

análise. Para o produtor familiar de leite morar em SFX significa poder desenvolver 

suas práticas pecuárias e manter o modo de vida rural, apesar de relatarem que a 

APA restringe suas atividades. Já para as pousadas e imobiliárias o benefício da 
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APA é proporcionar um ambiente com riqueza ambiental, onde esteja garantida a 

tranquilidade do ambiente natural.   

Pode-se perceber que para o pequeno produtor pecuário o território da APA 

tem um valor produtivo, sendo que para os dois restantes deve-se ser em primeira 

instância um espaço de descanso e de lazer.  

A divergência de interesses mais evidentes entre os produtores familiares de 

leite e as pousadas foi observada como no relato de um participante produtor sobre 

seu sistema produtivo. Este apresentou que, por vezes, um proprietário de uma 

pousada próxima realiza reclamações sobre a forma como é conduzido o gado bem 

como pelo mau cheiro que este acaba trazendo para o local. Nesta situação, o 

participante coloca que se ele não puder realizar a criação de gado na roça, qual 

local poderia realizar? Finaliza dizendo que se as pousadas gostam do queijo 

fresquinho para seus hóspedes tem que respeitar a forma como ele é produzido. Na 

maioria das pousadas, os laticínios consumidos são adquiridos pela produção da 

própria APA SFX. 

Há ainda um determinado grau de conflito entre os agentes envolvido com a 

atividade turística: se para alguns dos donos das pousadas é importante garantir 

APA SFX como um local de tranquilidade, de sossego, com pousadas que trazem 

uma características de SPAs, há um grupo que querem promover ecoturísmo e o 

turismo rural, de forma que o turista não fique restrito à propriedade da pousada 

(como ainda muito ocorre), mas que possa circular e conhecer outros aspectos do 

local e que para isto tenha opções de atividades disponíveis (HENRIQUE, 2017). 

Todos os participantes do questionário da pesquisa responderam ter 

conhecimento de que aquele território pertence a uma APA, porém, como ocorre a 

sobreposição da APA Federal, Estadual e Municipal sobre o mesmo território, o 

limite da APA SFX não é claro para os participantes. 

Mesmo sabendo da existência da APA, sua função não é clara aos 

participantes produtores familiares de leite, sendo este, consecutivamente, o público 

menos participativo e que menos sabem da existência do Plano de Manejo e do 

Zoneamento Econômico Ecológico. Os imobiliários seguidos pelas pousadas foram 

os grupos que mais tinham conhecimento do Plano de Manejo e do ZEE.  

Neste sentido, apesar dos participantes conhecerem a APA, não 

compreendem sua função exata, bem como não estabelecem uma identificação de 

como a área possui atributos importantes e raros do bioma Mata Atlântica. Isto 
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reflete na baixa participação dos entrevistados ao CG, sobretudo frente ao grupo 

mais resistente que são os produtores de leite.  

Assim, os voluntários identificam que o benefício da APA está voltado, na 

prática, em garantir a conservação do meio ambiente. 

 

7.2 O papel do SNUC e a influência do Mercado Imobiliário sobre a paisagem da 

APA.   

 

A lei do SNUC no país assume um avanço fundamental no sentido de 

padronizar e organizar as UCs que antes eram criadas pelos três níveis de poderes 

(Federal, Estadual e Municipal), porém desconectadas e sob diferentes critérios.  

Esta lei ganha destaque também por compatibilizar as UCs no país aos 

critérios estabelecidos pela União Internacional para a Conservação (UICN), fato 

que beneficia o Brasil no traçar de estratégias, trocas de informações com as 

experiências com outros países, incentivo a pesquisa, diálogo com agências 

internacionais e até mesmo adoção de metodologias externas.  

Alguns aspectos são centrais dentro das diretrizes do SNUC como a 

conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus recursos naturais, o 

envolvimento da sociedade e a distribuição justa dos benefícios alcançados pela UC.  

Entretanto, o estabelecimento das UCs no país nem sempre ocorreu (ou 

ocorre se analisar quanto a efetividade da representação dos grupos sociais) de 

forma participativa. Sendo assim, no processo decisório referente ao 

estabelecimento da unidade e a construção de seus instrumentos releva a dimensão 

de conflitualidade existente entre os grupos sociais. E esta dimensão advém 

justamente dos diferentes interesses estabelecidos no espaço. Quanto maior a 

diversidade entre as camadas sociais convivendo no mesmo território, maior será o 

desafio em superar essa conflitualidade. 

O estabelecimento e consolidação de uma UC ocorre no espaço ocupado por 

uma população, que até então detinha de maior liberdade para o uso deste território 

e que agora recebe uma agenda ambiental imposta pelo governo, apoiada pelos 

ambientalistas. É neste sentido que o processo participativo tem o potencial 

emancipador, porém deve ser cativado de forma que a participação social possua 

representatividade dos diferentes estrados da sociedade.   
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Para que o sistema funcione, as UCs devem ser promovidas, no sentido de 

garantir-se os meios para seu efetivo funcionamento, como deter de recursos 

contínuos, caminhar para a regularização fundiária do território, possuir 

infraestrutura e equipamentos, investir na contínua capacitação de sua equipe 

gestora, promover a pesquisa científica, educação ambiental e visitação. No caso da 

APA, por tratar-se de uma UC de uso sustentável, deve investir na promoção do 

desenvolvimento socioeconômico através da conversão de práticas degradantes 

para manejos sustentáveis e cadeias econômicas sustentáveis.  

Após a instauração de uma APA, sobretudo em territórios de importantes 

atributos naturais, é recorrente ocorrer processos especulativos na valorização da 

terra em consequência de um ambiente mais conservado. Como resultado deste 

movimento, a população que tem suas atividades mais impactadas pelas regras de 

uso da APA e de menor poder aquisitivo não conseguem competir com o preço da 

valorização da terra e acabam sujeitas as cadeias mais lucrativas, como o mercado 

imobiliário.  

Essa mudança na paisagem, promovida pela alteração do uso e ocupação da 

terra é reflexo da falta de efetividade da APA enquanto instrumento de ordenamento 

territorial no sentido de criar condições para que atividades sustentáveis se 

estabeleçam e contenham assim, o excessivo parcelamento do solo em chácaras de 

lazer. 

Na ausência da atuação do estado enquanto regulador e promotor do uso e 

ocupação do território, o capital se estabelecem ditando as formas de apropriação 

dos espaços pela lei da oferta e da procura.  

As imobiliárias são reflexo dos agentes privados, hoje maior ameaça para a 

paisagem da APA. Esses agentes individuais são responsáveis pela compra e venda 

dos terrenos da UC, ao mesmo tempo que promovem o parcelamento irregular do 

solo.  

No caso da APA SFX, por falta de sustentação das propriedades que 

desenvolvem a pecuária, ocorreu e ainda ocorre o parcelamento e venda da 

propriedade atraída pelo retorno imediato da venda do terreno.  

Essa mudança no uso do solo está no promovendo na APA o avanço da 

abertura de estadas para as zonas mais restritivas e consequente avanço das áreas 

construídas.  
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O que tem atraído o novo morador (em maioria o residente de uso ocasional) 

é a oferta da paisagem cênica e abundância dos recursos hídricos. Estes elementos 

justificam o aumento em 10 anos, no recorte de mapeamento desta pesquisa, da 

região de Santa Bárbara, mais especificamente na Zona de Conservação dos 

Recursos Hídricos da Sub-bacia do Córrego de Santa Bárbara, a qual hoje 

apresenta o maior adensamento das áreas construídas da APA e também a região 

com maior concentração dos loteamentos irregulares.  

Neste sentido, quando a APA consegue promover o desenvolvimento 

socioeconômico local através de práticas sustentáveis garante a figura do estado 

com seus instrumentos o papel de organizador do território, impedindo o uso 

indevido e excessivo parcelamento. Quando a APA se estabelece enquanto 

instrumento de regulação do uso do solo, desempodera a força do capital imobiliário 

especulativo.  

A APA e o SNUC são de forma comprovada um benefício para a sociedade, 

no sentido de que promovem a conservação ambiental, bens comuns e necessários 

a vida da humanidade. Porém, sem sua efetiva realização, deixa espaço para que 

processos se estabeleçam apesar de, em primeiro momento, promover a 

regeneração das áreas, como é o caso do excessivo parcelamento do solo para uso 

de segunda residência.  

É importante que a APA represente uma vitória não somente do ponto de 

vista ambiental, mas que garantam o benefício da promoção social através do 

empoderamento do desenvolvimento sustentável e a preservação cultural e 

histórica.  

Isto pode ser alcançado com uma gestão estruturada, com recurso e equipe 

técnica, na qual em seu papel de articulador dos diversos interesses existentes no 

território, promovam a tal equidade dos benefícios gerados pela UC, que é o 

aumento da qualidade de vida.  

 

7.2.1 A adesão social à APA.  

 

Uma questão essencial a ser discutida e superada, e que não é particular 

apenas a gestão da APA, mas sim de todos os espaços de decisão coletiva no país 

é o estímulo a participação na vida política. Quando a sociedade efetivamente se 

envolve no cuidado dos espaços coletivos, estes se desenvolvem de modo mais 



171 
 

eficiente, pois todos os afetados compreendem a necessidade da ação e por isto 

buscam a superação para o bem comum.  

Porém, no país no qual a educação depreciada mais adquire feição de projeto 

do Estado do que resultado do acaso e mal planejamento, a população não está 

acostumada a discutir (ouvir e ser ouvida) nos processos de tomada de decisão.  

O CG da APA é conduzido de forma participativa e possui expressiva 

participação social ativa, no sentido de que os presentes se envolvem opinando e 

trazendo novas discussões para as reuniões. Porém, há ainda a ausência da efetiva 

representatividade de todos os grupos da sociedade civil local, em voz ativa nas 

reuniões. Um caso é a própria falta de representatividade da população que se 

identifica enquanto pecuarista produtor familiar de leite. 

A pesquisa demonstrou que entre os 10 sujeitos amostrados, apenas 1 já 

participou da reunião (até o momento de aplicação do questionário), sendo que este 

também já ocupou uma vaga como conselheiro do CG. Porém, como este mesmo 

participante colocou, se desinteressou da participação e não conseguiu encaixar as 

reuniões em sua rotina.   

A falta de participação e educação na vida política da sociedade faz com que 

os mesmos adquiram desconfiança àqueles sujeitos que participam ativamente do 

CG.  Alguns participantes relataram que um fator que desmotiva a participação no 

CG é a presença de pessoas que, por suas observações, cometem infrações 

ambientais, mas continuam como voluntários da APA. Por duvidarem da índole 

destes específicos participantes, desconfiam da condução das discussões que lá 

ocorrem.  

Outro elemento também importante, mas não definitivo, é o horário que as 

reuniões do CG ocorrem (até o momento na terceira quinta-feira do mês, às 14:00 

horas). Alguns participantes mencionaram que isto limita a participação social, pois 

no horário comercial muitos estão envolvidos em suas dinâmicas de trabalho.  

Contudo, considerando a falta histórica de participação popular nos espaços 

de discussão, transferir a reunião para noite, por exemplo, não significaria uma 

certeza de maior engajamento, haja visto que outros argumentos poderiam surgir 

como o fato de muitos morarem na zona rural ou a dificuldade de locomoção.  

Acredita-se aqui que a grande dificuldade para o maior envolvimento popular 

na APA, fato que a tornaria muito mais eficiente pois as pessoas contribuiriam para 

sua gestão, é a falta de educação na vida política e o estabelecimento de uma 
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motivação emocional, para que os residentes se sintam motivados a conservar a 

APA.  

Desta forma, por desconhecimento da real finalidade da APA, bem como a 

função do Conselho Gestor há um discurso muito presente entre a amostragem da 

pesquisa, que se reflete entre os residentes (fato que pode ser observado em 

campo) de que a conservação ambiental estimulada pela UC irá promover o turismo 

como vocação econômica.  

Assim, o turismo é argumentado como a forma mais viável de movimentar a 

economia local, de modo a promover o uso do território em consonância com a 

revitalização e regeneração das áreas naturais. Silva e Rocha (2014) discutem sobre 

o impacto da economia turística na APA Delta do Parnaíba, investigando sobre esta 

vocação das APAs para o turismo.  

Neste sentido, os autores atentam para a necessidade de um planejamento 

público na constituição de um plano turístico local, no sentido de promover o 

engajamento dos mais diversos atores locais, fomentando a participação social da 

comunidade local no desenvolvimento e gestão destas atividades (SILVA; ROCHA, 

2014).  

O que foi observado neste caso da APA do Delta do Parnaíba foi a 

apropriação poucos agentes do poder privado na apropriação do patrimônio natural 

local, tornando a concepção distorcida de um desenvolvimento sustentável 

includente (ROCHA; SILVA, 2014). 

Faz-se importante retomar aqui que a APA SFX teve a disposição em 2002 

um documento intitulado “Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável – São Francisco Xavier” coordenando por Ruschmann, no qual realiza 

um levantamento sobre as questões demográficas e econômicas para todo o distrito 

de SFX, traçando perspectiva de potenciais e desenvolvimento turísticos.  

Entretanto, o plano foi ignorado pelo poder público da época e este 

levantamento não foi utilizado para a implementação de uma proposta prática de 

desenvolvimento turístico local (2012). Fato que revelou uma incapacidade da 

gestão pública em realizar um planejamento de longo prazo.  

Assim, é de fundamental importância para um bom planejamento da APA SFX 

que haja o diálogo constante entre as esferas públicas que, por excelência deveriam 

promover o ordenamento do território, com a influência privada, as organizações da 
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sociedade civil e a população local que ainda se encontra deslocada dos espaços de 

discussão e tomada de decisão.  

 

7.2.2 Sistema de governança, nível de recursos e suporte comunitário. 

 

Outros fatores que podem estar relacionado a eficácia de gestão das UCs é o 

que Figueiredo (2008), em sua tese sobre a eficácia de gestão dos parques 

brasileiros, chama de três pilares que fazem a relação entre a demanda e a 

disponibilidade de insumos reais, os quais são: sistema de governança, nível de 

recursos e suporte comunitário 

Para este autor, a incapacidade de uma gestão efetiva inclui 13 principais 

problemas (CAREY, 2000 apud FIGUEIREDO, 2008), os quais são apresentados na 

Tabela 13, trazendo a comparação para a realidade da APA SFX:  

 

Tabela 8: 13 problemas pertinentes a capacidade de gestão das UCs. 

13 problemas pertinentes a capacidade de gestão das UCs 

Pontos Condição na APA SFX 

Falta de financiamento Em 2017 pela primeira vez a APA 

possui fonte de investimento (os 

benefícios começam a progredir). Até a 

situação a APA contava com recurso 

limitados, direcionado apenas para um 

funcionário, um carro e combustível. 

Falta de equipe ou de treinamento para 

a equipe 

Até 2017 a APA contava com apenas 1 

funcionário (o gestor). A partir de maio 

deste ano dois funcionários foram 

contratados como produto do projeto 

Conexão Mata Atlântica, no auxílio da 

gestão por um período de 

aproximadamente 6 anos. 

Capacidade institucional e infraestrutura 

inadequadas 

Contanto apenas com um funcionário, a 

APA desenvolvia seus trabalhos com o 

apoio dos conselheiros do CG e da 
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sociedade civil participante. Não 

possuia estrutura própria, sendo a sala 

de reuniões cedida para uso exclusivo 

no dia da reunião.  

Ausência de informações sobre a 

biologia da área protegida 

A APA não possui conhecimento 

específico sobre a composição biológica 

local. 

Falta de suporte político ou legislativo 

ou legislação contraditória ou sem 

clareza 

É notável que a legislação pertinente a 

APA SFX não foi construída 

considerado as características 

específicas do local. Sua constituição 

esteve sujeita ao longo dos anos as 

influências e interesses politicos da 

gestão da Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado, a exemplo da constituição 

dos limites da APA.  

Ausência de comunicação com os 

residentes locais 

Em campo foi observado que a 

comunicação é uma das maiores 

dificuldades para a gestão. Esta ocorre 

na esfera da gestão: entre a secretaria 

do CG, sub-prefeitura local, Secretaria 

de Urbanismo e Sustentabilidade da 

PMSJC e Fundação Florestal. Desta 

forma, há entraves entre a comunicação 

da secretaria do CG da APA SFX com a 

sociedade civil. O Plano de 

Comunicação estava em processo de 

elaboração ao término desta pesquisa, 

como um dos benefícios viabilizados 

pelo Projeto Conexão Mata Atlântica. 

Ausência de envolvimento dos 

residentes locais na preparação e 

implementação dos planos 

Os Planos de Ação, apesar dos 

esforços históricos, não existem. De 

modo geral há ausência da participação 
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da população tradicional no CG da APA. 

Falta de coordenação entre as 

organizações de manejo 

Em resultado de apenas um funcionário 

para a APA (o qual possui outras 

atribuições dentro da FF) havia 

coordenação insuficiente na gestão 

local, como resultado: a falta de 

implementação efetiva do plano de 

manejo, bem como a ausência dos 

planos de ação. 

Pobre quadro legal e sem ferramentas 

adequadas de aplicação 

A APA possui suporte legal, porém seus 

instrumentos não são específicos 

quanto a implantação. Não há Plano de 

Ação constituídos. 

Ausência de um compreensivo plano de 

manejo 

O plano de manejo é genérico e não é 

revisto periodicamente. 

Pobre definição dos limites da área 

protegida 

Não consta delimitação da área total da 

APA na Lei de criação nº 11.262/2002 

Falta de acordo com relação aos usos 

dos recursos adjacentes ou no interior 

da área protegida 

A APA possuia como recurso até maio 

de 2017 um funcionário, um automóvel 

compartilhado e combustível. Com o 

início do projeto Conexão Mata Atlântica 

recebeu o apoio de mais dois funciários, 

recursos materiais e apoio financeiro. 

Bem como a PMSJC concedeu um 

espaço físico para a APA.  

Rápida modificação da equipe da área 

protegida 

Neste caso o Gestor já está atuando 

ativamente na APA há alguns anos, 

porém só possui uma equipe auxiliar a 

partir de 2017. 

Fonte: (CAREY, 2000 apud FIGUEIREDO, 2008) adaptado pelo autor. 

 

É importante diferenciar que o denso trabalho desenvolvido por Figueiredo 

(2008) se trata da análise da capacidade de gestão para parques que são Unidades 
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de Conservação de Proteção Integral. Mesmo assim, considerado as questões 

pertinentes os aspectos organizacionais comuns a este tipo de UC, este quadro 

tornou-se relevante, adaptado a realidade de uma UC de uso sustentável. Neste 

sentido, foi apresentado os 13 pontos relacionando sua situação na APA SFX.  

Em complemento a estes pontos, sugere-se como pontos importantes a 

serem superados para uma boa gestão em APA na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Pontos a serem superados para gestão em APA. 

Pontos a serem superados para gestão em APA 

Conhecimento da cultura local Conhecer aspectos relevantes da 

cultura local como forma a garantir a 

preservação  da história local e garantir 

a representatividade dos mesmos no 

CG. 

Conhecimento das atividades 

estabelecidas: aspectos econômicos e 

potencialidades 

Para uma APA é importante conhecer 

de que forma as atividades econômicas 

existentes se realizam, sua dimensão, 

dificuldades e possibilidades. 

Investigação das oportunidades de 

desenvolvimento social e econômico 

Conhecer as demandas sociais locais 

bem como as oportunidades que 

promovam a autonomia social e 

econômica do morador. 

Fomento a participação social 

tradicional 

O conhecimento do perfil da população 

local pode ser um facilitador na busca 

de meios para atrair até o morador mais 

resistente para a participação nas ações 

do CG 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Estes pontos complementariam aos 13 pontos apresentados acima trazendo 

mais próximo a perspectiva de uma UC de uso sustentável, incluindo a necessidade 

em se conhecer quem são os moradores da UC, quais suas demandas, cultura, 

práticas econômicas e potencialidades de desenvolvimento emancipador. 
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Observa-se também que para a APA SFX alcançar um maior êxito, faz-se 

necessário a constante revisão do Plano de Manejo e que se garantam adaptações 

constantes para sua aplicabilidade.  

Atualmente, o plano de manejo da APA não é revisado e pouco traz de 

esclarecimento específico sobre o manejo dos recursos naturais. Por exemplo, o 

plano diz que todo manejo dos recursos naturais (uso e ocupação do meio natural) 

deve ser condicionado a plano específicos. Entretanto isso não ocorre, no atual 

momento somente as RPPNs elaboram um plano de manejo e ação interno. 

Esta desconexão até então existente entre a proposta do Plano de Manejo e 

sua realidade no território levanta a questão de qual a representação que o poder 

público mantém sobre o território.  

Em observações as ATAs do CG, a aplicação do questionário, bem como a 

participação do pesquisador no período de 2016 a 2017 no CG contatou-se que, 

este possui uma participação constante e ativa em suas reuniões, porém compostas 

em sua maioria por novos moradores, em especial aqueles vinculados a alguma 

organização da sociedade civil. Sendo assim, a participação daqueles nascidos em 

SFX mais baixa e restrita ao perfil mais jovem.   

 

7.2.3 Importância da leitura pública sobre a APA SFX. 

 

Um aspecto de extrema importância para a gestão da unidade de 

conservação é compreender o olhar público sobre o território, uma vez que suas 

ações e representações impactam diretamente a própria percepção do morador local 

sobre o espaço habitado.  

Em 2011 foi solicitado ao IPPLAN, pelo CG da APA e a PMSJC a elaboração 

do Planejamento Estratégico para o CG da APA SFX.  Em análise ao material 

apresentado pelo IPPLAN, a Figura 22 apresenta o slide de abertura da proposta, 

apresentado ao CG:  
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Figura 22: Apresentação IPPLAN Planejamento Estratégico. 

 
  Fonte: Blog Conselho Gestor da APA SFX (2017). 
 

Esta é a capa apresentação que foi disponibilizada para o CG APA SFX como 

um resumo das atividades realizadas por contratação pelo IPPLAN. Este plano teve 

como principal objetivo auxiliar o CG da APA SFX a alinhar o seu papel, dado ao 

contexto na época de sobrecarga das mais diversas questões a este espaço de 

gestão, não somente os aspectos relacionados a gestão da APA. Como principal 

produto, este planejamento contribuiu para a determinação de missão, visão e 

valores.  

Entretanto, esta primeira imagem faz refletir qual a visão que o grupo 

contratado na época mantinha sobre a paisagem da APA SFX, se esta paisagem 

totalmente urbana de SJC nem ao menos apresenta a Serra da Mantiqueira. A 

perspectiva de um horizonte azul, o que traria a ideia de uma continuidade do 

espaço urbano.  

É notável que esta imagem não representa a APA SFX e, no entanto, acabam 

por reforçar a imagem do município SJC enquanto símbolo do urbano. Assim, qual a 

paisagem da APA SFX que a PMSJC fomentava divulgar? 

Uma grande preocupação apontada nesta pesquisa pelo subgrupo amostral 

produtores familiares de leite, bem como o observado no artigo de Henrique (2017) 

em sua investigação com um grupo de profissionais liberais do ecoturismo de SFX, é 

sobre o processo de elitização do local. O preço elevado do terreno por si seleciona 

uma classe de poder aquisitivo maior, os quais constituem suas casas de lazer 

tornando a APA algo semelhante a um condomínio ecológico de luxo.  

Assim, para os produtores familiares de leite, o novo morador, cujo o dinheiro 

bem como o preço do terreno não é um problema (ao contrário, uma vez que isto 

corrobora tonando o espaço selecionado por classe social), acaba elevando o 

padrão construtivo, aumentando o padrão de consumo, particularizando o acesso 
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aos atributos naturais, ou seja, tornando os espaços antigamente partilhados pelo 

modo de vida rural, um condomínio da paisagem natural.   

Neste cenário, se mantem produtivo aquele que se adequa as condições do 

mercado (hoje visivelmente voltada ao turismo). 

Veiga (2017) apresenta que hoje a concepção de desenvolvimento 

sustentável é uma grande utopia, no sentido de que as instituições que promovem a 

governança do meio ambiente estão bem distantes daquelas que promovem a 

governança do desenvolvimento.  

Em participação da aplicação da ferramenta METT pode-se observar que 

primeiro, é uma ferramenta de análise a UCs de Proteção Integral, nesse sentido a 

maior ênfase na abordagem nos assuntos relacionados a conservação dos atributos 

naturais e pouco adequadaem promover conhecimento aprofundado sobre a 

realidade social e a promoção da sustentabilidade do morador local. Retoma-se aqui 

que o METT se trata de uma ferramenta de análise de gestão aplicada pelo projeto 

Conexão Mata Atlântica.  

Tal ferramenta METT, bem como todos os termos encontrados na legislação 

pertinente a APA, seu Plano de Manejo e Zoneamento Econômico Ecológico, 

abordamos atributos do meio ambiente como recursos naturais. Este conceito traz a 

ideia de que são bens que estão à disposição dos homens a fim de suas satisfações 

físicas e culturais. 

Desta feita, o uso de recursos naturais desconsidera o valor intrínseco da 

natureza por sua existência em si. Fato que demonstra a perspectiva econômica na 

abordagem do meio ambiente, no sentido de que os atributos deveriam ser 

planejados como recursos em potenciais, para uma exploração ou reserva de valor. 

Este viés corrobora antes de tudo com a perspectiva de desenvolvimento, no 

sentido um crescimento econômico, uma vez que seu uso garantiria a expansão dos 

usos do homem. A concepção de desenvolvimento traz embutida em si a expansão 

das capacidades do homem, no sentido de que os homens tenham garantido os 

instrumentos e oportunidades para a escolha de suas vidas (VEIGA, 2017).  

É justamente o adjetivo sustentável atribuindo uma conotação de valor que 

tem em seu cerne a ideia de que as gerações futuras merecem um ambiente em 

qualidade tanto quanto a sociedade atual. Este traz consigo a capacidade de 

adaptação do homem no mundo que é dinâmico, dotado de elevada consciência 

para responsabilidade dos riscos frente as incertezas.  
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Para tal proposta de fato ocorrer, faz se necessário todo um repensar sobre o 

modelo que vem sendo conduzida a humanidade, neste planeta que possui 

sociedades inteiras em extremas desigualdades sociais.  

Esta questão sobre qual modelo propor no sentido de conduzir a relação do 

homem e o meio ambiente gera grandes polêmicas no plano da discussão teórica, 

que dirá na questão prática, como discutido por Veiga (2017). 

Entretanto, ainda se observa um discurso oficial hegemônico como da 

Comissão Econômica da América Latina - CEPAL (2015), em suas considerações 

finais na Avaliação do Desempenho Ambiental do Brasil em 2015. Neste, CEPAL 

(2015) atribuiu a visão de que o grande desafio do país está em reestabelecer o 

crescimento forte e sustentável, prosseguindo com a erradicação da pobreza, 

redução da desigualdade e exclusão social, ampliação de acessos a serviços 

essenciais ao mesmo tempo que garante a conservação e uso sustentável dos 

recursos naturais. Através disto o país caminharia para uma economia robusta, 

inclusiva e verde.  

O Estado Brasileiro tem se apoiado em políticas públicas ambientais, com 

instrumentos de comando e controle e de mercado. Entretanto, como já foi visto, as 

diferentes práticas sociais determinam o nível de entrosamento e compreensão do 

indivíduo com as políticas públicas.  

Deste modo, a população mais vulnerável, de classes sociais mais baixas, 

povos tradicionais historicamente relegados por suas práticas sociais distintas da 

cultura capitalista, como os indígenas, caipiras ou, neste caso os tropeiros, acabam 

por ser os mais oprimidos seja por sanções as práticas de comando e controle, seja 

por menor acesso à benefício resultados de instrumentos de mercado. 

Assim, o CG da APA SFX tem um papel determinante enquanto articulador e 

facilitador para uma prática de gestão democrática, que busque compreender seu 

território e seus habitantes, moradores permanentes e flutuantes, os diferentes perfis 

sociais dentro destes grupos, para que de fato a APA cumpra seu papel em conciliar 

tanto a conservação bem como o desenvolvimento socioeconômico da população 

local, pautados em valores como justiça social e direitos humanos.   
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7.3 As transformações na dinâmica social. 

 

Santos (2007) em seu estudo sobre as transformações socioculturais de SFX 

documenta este ocorrido: a pecuária leiteira necessitava de menor contingente de 

mão-de-obra. Neste sentido, teve como primeiro resultado a saída de considerável 

contingente populacional rural para a porção urbana local ou até mesmo o retorno 

para cidades de Minas Gerais de seus antepassados ou bairros periféricos joseense.  

Assim, do ponto de vista cultural e social, há a passagem do modo de vida 

análogo ao caipira para as práticas tropeiras. Análogo ao caipira porque Ribeiro 

(2016) traz em sua obra sobre o modo de vida caipira uma descrição, desenvolvida 

ao longo de toda esta obra, do que seria o “caipira clássico”: um pequeno sitiante 

“policultor”, homem livre (não incluído na relação senhor-escravo), cuja a unidade 

básica da família é o sítio (ambiente doméstico somado ao espaço econômico), cuja 

a temporalidade das pessoas que vivem ali é de longa duração.   

Ainda sobre o contexto cultural e social foi verificado que o núcleo povoado de 

SFX surgiu como pouso para tropeiros, mas estrutura social que se conformou neste 

vilarejo, - localizada ao entorno da primeira capelinha-, possuía as características do 

modo de vida caipira, excetuando-se pela tradição familiar no local, uma vez que em 

primeiro momento o espaço de SFX surge como um lugar de passagem.  

Em trabalho de campo, durante a observação participante, pode-se perceber 

ainda a presença de uma memória local pré-pecuária entre o subgrupo pecuarista. 

Isso foi verificado em relatos como a sociabilidade que existia no processo da 

roçada no terreno (preparo para o plantio); a colheita coletiva; as confraternizações 

rurais nos finais de ciclos produtivos, com a partilha da produção rural entre os 

vizinhos; as festas culturais e rituais religiosos como a catira, as romarias e 

promessas de família e etc. 

Como apresentado por Ribeiro (2016) no tocante a transformação na 

paisagem e social da realidade caipira do município de Cunha, com a introdução da 

pecuária leiteira, e os impactos desta como a derrubada de matas para dar espaço 

as pastagens. Do ponto de vista social a inserção do trabalho assalariado = criou 

uma nova diferenciação na estrutura de exploração familiar do sítio. Este 

desenvolvimento imprimiu forte transformação neste modo de vida tradicional do 

município de Cunha e pode ser referência de processo semelhante ao verificado na 

estrutura espacial de SFX.  
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Quando os subgrupos foram questionados a respeito de espécies de fauna e 

flora em processo de ameaça na APA SFX, o subgrupo produtor familiar de leite 

referiu-se aos tradicionais cultivos de milho, feijão, arroz e mandioca. Ou seja, 

gêneros alimentícios que eram consubstancialmente produzidos antes da introdução 

da pecuária leiteira.      

A segunda transformação impressa pela nova prática de trabalho foi o 

desenvolvimento do turismo, que substituiu a prática pecuária leiteira em constante 

declínio.  

Na década de 90, com a pavimentação asfáltica da rodovia que liga SFX a 

Monteiro Lobato, as primeiras pousadas se instalaram, como a pousada Pouso do 

Rochedo, localizada na cota altimétrica 1900 metros do bairro Santa Bárbara.  

O relato do proprietário desta pousada descreve que foi nesta década de 

1990 quando ele se sentiu atraído pelo local devido a beleza cênica e também 

devido ao baixo preço. Seu terreno era composto por áreas de pastagens 

abandonadas e, a dificuldade em se produzir gêneros alimentícios naquela altitude, 

fez com que a terra se tornasse de baixo valor.  

Em relatos obtidos em campo teve-se que alguns membros das famílias 

tradicionais de SFX com a decadência da pecuária, parcelaram e venderam suas 

propriedades realizando um movimento de migração intra-municipal, mudando-se de 

SFX para a Zona Norte de SJC.  

A Zona Norte de SJC por sua vez é uma das mais críticas para o município 

joseense, por possuir com elevado número de parcelamentos irregulares, 

precariedades em infraestruturas urbanas e áreas vulneráveis a riscos 

geoambientais como alagamentos, deslizamentos e inundações. Neste sentido 

percebemos como a mudança no quadro espacial intra-municipal pode acarretar 

efeitos difusos para o município de São José dos Campos, acentuando seus 

problemas.  

Entretanto, esta nova mudança socioespacial, com a saída do morador 

pecuarista local para a chegada do novo morador dos grandes centros urbanos, não 

acarretou no fim do tropeirismo, como observa-se com a realidade caipira local. 

Ocorre a convivência no mesmo território destas duas atividades, com a diminuição 

gradual na produção leiteira ao aumento das pousadas locais. 
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Assim, o território da APA SFX passou a ser marcado por essa diferenciação 

socioeconômica e, ao mesmo tempo tomado por relações de disputas 

metamorfizadas no território.  

É certo que, a APA SFX é um território que possui elementos básicos para 

uma definição mais simplória: é um espaço cujo limite territorial é espacialmente 

demarcado e que por sua vez existe relações de poder que se estabelecem sobre 

este para seu controle. Todavia, as relações sociais internas de disputa deste 

espaço, os quais estabelecem sua ocupação e assim atribuem diferentes 

significados legitima o território, revelando sua dimensão de conflitualidade (SOUZA, 

1995).  

Partindo das constatações de Haesbaert (1995) observamos a 

multiterritorialidade que ocorre na APA SFX, por meio de um processo mais evidente 

entre as atividades econômicas pecuária leiteira e o turismo no movimento de 

desterritorialização e re-territorialização. 

Ao mesmo tempo em que o turismo se desenvolve como novo modelo 

dominante do capital, como consequência a tida “vocação natural” da APA, suas 

estruturas, suas redes de sociabilidades e novos padrões de consumo estabelecidos 

reforçam esta classe e seu modelo dominante. Assim, a nova ordem desterritorializa, 

também reterritorializa, gerando para a ordem anterior uma perda de identidade, 

tradição, costumes e laços. Este movimento também força os imersos da antiga 

ordem a se readequarem e incorporarem esta nova realidade.   

  Nota-se que quando o subgrupo de produtor familiar de leite é questionado 

sobre o futuro de sua atividade na APA SFX, 90% disseram que a tendência desta 

atividade é se encerrar. Estes também apontaram que a atividade turística deve 

continuar se expandindo e acreditam que a conservação ambiental da APA SFX 

pode contribuir para atrair maior número de turistas.  

A terceira grande transformação da APA SFX que ocorreu junto ao processo 

de desterritorialização e re-territorialização do território foi a expansão da ocupação 

de segunda residência. 

 No estudo realizado pelo ITESP (SÃO PAULO, 2012) cujo objetivo foi a 

elaboração de um diagnóstico fundiário para o distrito de SFX, a presença de 78% 

da área ocupada na APA SFX foi por não residentes, o que correspondia a 67% das 

residências em uso sazonal (MARQUES, 2014). 
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Como resultado do ambiente conservado, a relativa proximidade à região 

metropolitana paulista, este território tornou-se objeto de reserva de valor, 

majoritariamente ocupado por este público. Foi relatado por vários donos de 

pousadas e imobiliários que é muito comum o turista metropolitano se hospedar 

algumas temporadas no local e posteriormente adquirir um terreno e construir seu 

próprio local de hospedagem.  

Porém, este público é instável e flutuante, fato que impossibilitou o recorte 

deste grupo para a amostragem desta pesquisa. Em campo foi observado que 

muitas casas são ocupadas pouquíssimas vezes ao ano, como nos casos 

mencionados no bairro de Santa Bárbara relatado acima (como localmente 

conhecido). Muitas destas propriedades optam por manter a figura do caseiro ou 

trabalhadores pontuais apenas para a manutenção do imóvel e a área da 

propriedade.  

Também foi possível identificar com a pesquisa de campo que ocorre uma 

prática do vizinho, morador permanente, e mão de obra infantil para a manutenção 

de pequenos serviços. Esta é uma realidade que ocorre na APA e observada em 

alguns pontos do território como no bairro de Santa Bárbara, Pedra Vermelha e 

Santa Cruz.  

Assim, muitos daqueles sujeitos que antes viviam sobre o modelo social da 

atividade pecuária deixaram este ofício para trabalharem nestas novas condições, 

ou seja nas ocupações de segunda residência. Foi observado em campo, por meio 

dos relatos dos transeuntes que o ganho salarial de um caseiro varia de R$1.500,00 

à R$2.000,00, e a disposição de uma acomodação, geralmente uma casa de porte 

inferior na propriedade. Há casos de da disponibilidade de automóvel para uso 

familiar, estando sujeitos ao recebimento de presentes ao longo do ano como 

compras de gêneros alimentícios e roupas (quando o proprietário realiza sua 

estadia). 

Ao longo do campo realizado em 2016 e 2017, observou-se que há uma 

concordância majoritária entre os moradores locais de que estas condições de 

trabalho são boas, consideradas oportunidades para estes. 

Apesar do aumento substancial da vigilância remota por parte dos 

proprietários, com o uso de câmeras de segurança internas e externas à 

propriedade, a vaga de trabalho para o caseiro sempre é uma situação de disputa. 
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Assim, nota-se a reorganização social no território, como apresentado por 

Haesbaert (1995), no tocante de que a re-territorialização força a antiga ordem a se 

readequar, adaptando-se a nova realidade econômica e social, mesmo que essa 

impeça a ampliação da liberdade do indivíduo.  

Em campo, na região do Óleo Pardo, localizada a noroeste do núcleo urbano 

como apresentado na Figura 23, houve um relato bem interessante que retrata bem 

a mudança do perfil social.  

 

Figura 23: Paisagem da região do Óleo Pardo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em uma abordagem a um dos integrantes da população de produtor familiar 

de leite foi relatado que na propriedade de segunda residência próxima à sua, o 

dono estava à procura de caseiro. Este indivíduo descreveu nesta situação o 

pagamento de um salário muito bom, porem o problema era que o proprietário 

possuía um sistema de câmeras de segurança 24 horas, que realizava o 

monitoramento da propriedade inclusive do cotidiano do possível caseiro. Isso 

permitia o acionamento do proprietário, por ligação telefônica sempre que o mesmo 

se identifica alguma coisa irregular na propriedade. 

Então o pesquisador questionou sobre a opinião deste indivíduo sobre este 

tipo de trabalho e a resposta foi que muitos de seus conhecidos venderam suas 

propriedades e viraram caseiros de suas próprias terras. Ainda seguiu comentando 

que o ruim era se sentir a perda da sensação de liberdade, por estar 

constantemente vigiado, mas como o leite não está sendo o suficiente para garantir 

o conforto para a família, com o emprego de caseiro, então este trabalho era bom.  
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Este sujeito não quis participar da pesquisa, apesar de duas abordagens, 

sendo uma realizada com o apoio de um informante, morador local que intermediava 

apresentando-o ao pesquisador. Para este, participar da pesquisa seria revelar 

muitas informações para a prefeitura de sua vida, o que poderia ser um problema 

para ele.  

Nesta situação, o filho deste sujeito, criança de cerca de 6 anos de idade 

brincava de bater bola na parede da casa. Então o pesquisador provocativo realizou 

uma pergunta: o que este achava sobre quando seu filho atingisse a idade adulta, e 

porventura torna-se caseiro em SFX. A resposta foi: ele gostaria que seu filho 

pudesse ter mais oportunidade na vida do que ficar preso a uma casa, e que se ele 

gostasse da lida com o gado leiteiro ficaria mais feliz por poder passar seu 

conhecimento e pela qualidade de vida que teria. A qualidade de vida nesta situação 

é entendida como a liberdade no trabalho, a autonomia da atividade do produtor 

rural.  

Questiona-se com isso se a proposta de desenvolvimento sustentável norteia 

a instituição de uma APA. O conceito “desenvolvimento sustentável” não está 

concluído nem no campo teórico, haja visto as crescentes contradições dos mais 

diversos viés para esta retórica (VEIGA, 2017). Deste modo, a partir de uma 

perspectiva econômica de que a moradia de segunda residência pode trazer um 

benefício factual a realidade local, torna-se evidente uma análise sobre o que na 

realidade viria a ser este conceito de desenvolvimento.. E que sustentabilidade pode 

ser descrita antes de um conceito, no sentido de valor e que deste modo carrega 

consigo a concepção de justiça social, direitos humanos, liberdade e pleno 

desenvolvimento das capacidades humanas.  

 

7.4 Transformações na dinâmica política local. 

 

O campo possibilitou observar uma dificuldade de diálogo até então histórica 

entre as esferas de atuação do poder público (Federação, Estado e Município); entre 

as secretarias de atuação dentro PMSJC (Urbanismo e Sustentabilidade com 

secretaria de Turismo e Educação); o diálogo entre as secretarias e a subprefeitura 

local e destes com o CG da APA SFX.  

O ano de 2017 representou um marco na dinâmica pública para a APA SFX: o 

movimento da PMSJC para atender as normas Estaduais e Federais; a própria 
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renovação das antigas pastas de Secretaria de Planejamento Urbano e de 

Secretaria de Meio Ambiente em uma mesma Secretaria Urbanismo e 

Sustentabilidade; a alocação de um funcionário desta secretaria na subprefeitura 

local possibilitando maior diálogo e atenção ao distrito; maior incremento aos PSAs 

municipais e projeto de saneamento rural; a reestruturação do Plano Diretor e Lei de 

Zoneamento neste ano, com a inclusão de um caderno específico para SFX; o início 

do projeto Conexão Mata Atlântica, com a contratação de dois funcionário para 

compor a equipe gestora e finalmente fonte de recursos para a APA SFX; 

firmamento de acordos de conduta entre o poder municipal e as empresas EDP 

Bandeirantes e Sabesp. 

Estas ações têm buscado superar as dificuldades e ausência histórica do 

poder público no ordenamento territorial, fato que culminou para o crescimento 

desordenado da APA, aumento do parcelamento irregular do solo e os bairros 

urbanos desconectados do centro urbano principal.  

Estas ações já têm impactado de forma positiva o território. A presença do 

funcionário com ligação direta à secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade alocado 

no distrito de SFX possibilitou a elaboração de um excelente projeto de saneamento 

rural e melhoria de drenagem de estradas rurais na Bacia do Rio do Peixe. Este 

conduzida pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, na figura do referido 

funcionário com o apoio de moradores locais, pesquisadores e a WWF-Brasil, 

proporcionou ao município de SJC ser contemplado no edital 001/2017 do Programa 

Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas (ANA). Tal projeto, dentre 186 

submetidos a nível nacional foi o segundo lugar na melhor pontuação adquirida.  

Este prevê a construção de 200 sistemas de saneamento rural utilizando-se 

do sistema de TEVAP, adequação de estradas vicinais rurais para mitigação de 

assoreamento dos cursos d’água e o biomonitoramento hídrico, contando com um 

benefício de R$893,00 mil. 

Entretanto, faz se necessário que a sociedade civil esteja sempre presente, 

acompanhando o desenvolvimento destes benefícios. O momento político do país é 

de cautela e a sociedade deve-se fazer participativa e fiscalizadora das ações 

propostas pelo poder público para que se cumpra nos prazos, de modo inteligente 

para o uso dos recursos, considerando as especificidades locais, buscando atingir o 

máximo da sociedade, principalmente aqueles sujeitos mais vulneráveis as pressões 

sociais, representados pela população das classes mais baixas.  
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8 CONCLUSÃO 

 

A literatura específica que aborda a implantação e gestão de Unidades de 

Conservação no Brasil demonstra que há uma linha muito tênue entre a influência 

de grupos sociais de maior poder aquisitivo ou de informação na determinação da 

ocupação das áreas de interesse e riqueza ambiental. Muitas UCs do país ainda 

estão constituídas apenas institucionalmente e, na prática, o que se percebe são 

regras de restrições de uso do solo com o intuito da preservação do ambiente 

natural, sem o ocorrer a devida participação social, no sentido de alcançar a 

representatividade de sua comunidade. Como produto, a qualidade ambiental objeto 

de especulação imobiliária de alto padrão, revalorizando o território e transformando 

drasticamente o perfil social local.  

Deste modo, esta pesquisa teve como proposta central investigar se “a APA 

como instrumento de organização territorial cumpre o papel de conciliar a 

conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico através do uso 

sustentável dos recursos naturais”. Para tanto, utilizou-se de um estudo de caso na 

APA São Francisco Xavier, localizada no município de São José dos Campos-SP.  

Para responder a esta pergunta de pesquisa principal investigou se a APA 

consegue garantir a conservação ambiental através de seus instrumentos, ao 

mesmo tempo que promove o desenvolvimento socioeconômico para os moradores 

locais. 

Utiliza-se aqui de uma abordagem de multimétodos através do 

geoprocessamento, trabalho de campo, observação participante e aplicação de 

questionários, sendo a amostragem para a investigação social os subgrupos 

produtor familiar de leite, as pousadas e as imobiliárias.   

Assim, conclui-se que a APA de SFX consegue promover a conservação 

ambiental, dado o processo de aumento das áreas verdes. Porém, esta não garante 

objetivamente condições para a promoção do desenvolvimento socioeconômico para 

os três grupos de análise. Desta feita, a APA enquanto instrumento de planejamento 

territorial não cumpre seu papel em promover tanto a conservação quanto o 

desenvolvimento socioeconômico. A seguir, aponta-se de forma sucinta alguns 

fatores determinantes para este resultado. 
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8.1 Possíveis explicações para a falta de efetividade da APA. 

 

Observa-se com este trabalho, também apoiado em outros estudos 

acadêmicos sobre UCs, que é comum ocorrer após a institucionalização de uma 

área de proteção dotada de importantes atributos naturais a valorização do território, 

fator que corrobora para o esvaziamento da população tradicional de baixa renda do 

local. O mesmo pode ser observado na APA SFX, quando a força do capital 

especulativo da terra supera a capacidade de sustentação das atividades 

tradicionais. 

Com o processo de ressignificação e revalorização do território após a 

instauração da APA, o espaço torna-se objeto de consumo para um novo perfil de 

morador, consciente da qualidade ambiental disponível neste local. No geral, o perfil 

deste novo morador para a APA SFX é o sujeito dos grandes centros urbanos, 

sobretudo da região metropolitana de São Paulo, o qual busca na vinda para a UC 

encontrar condições já não mais disponíveis em seu local de origem, tais como: a 

paisagem natural cênica, a abundância de recursos hídricos, a presença da 

vegetação nativa em um ambiente de elevada conservação ambiental e 

tranquilidade.  

Esta busca pelo território provoca um incremento na demanda por terras, com 

a consequente valorização do preço dos terrenos. Assim, as melhores localidades 

(com as melhores vistas e proximidade dos recursos hídricos) tornam-se objeto de 

disputa, elevando cada vez mais o preço do alqueire. Isto, atrelado ao conjunto de 

regras ambientais para o uso e ocupação do solo, em um território cuja atividade 

econômica principal (a pecuária leiteira) já estava em processo de decadência, 

contribui para uma profunda transformação territorial e social local.  

Como resultado, os antigos produtores de leite vendem suas propriedades, 

contribuindo para um excessivo parcelamento do solo, no qual abre espaço para a 

figura do novo morador, advindo sobretudo dos centros urbanos.  

Concomitantemente, a prática turística se desenvolve com a valorização da 

paisagem natural, aumentando assim, tanto o número de pousadas quanto o nível 

de oferta deste serviço.  

A figura do agente imobiliário torna-se central neste processo de 

transformação no uso da terra, pois é este quem faz a intermediação entre o antigo 

produtor e o novo comprador, os agentes privados de compra e venda dos imóveis.  
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A falta de fiscalização efetiva por parte do poder municipal, no controle da 

ocupação em seu território atrelado a gestão incipiente da APA facilitam a explosão 

dos loteamentos irregulares que surgiram nos últimos anos (com lotes em área 

inferior ao módulo rural). 

Paradoxalmente ao avanço da ocupação da APA e o aumento do 

parcelamento do solo, ocorre a conversão de áreas antes de solo exposto e pasto 

degradado para vegetação em estágios de regeneração, contribuindo assim para a 

regeneração ambiental, uma vez que tanto o uso turístico quanto o uso para casas 

de segunda residência promovem a conservação de suas áreas.  

Deste modo, indiretamente, a APA e seus instrumentos, ao restringirem os 

usos no território, promovendo a conservação ambiental, estimulam tanto a atividade 

turística para as pousadas quanto aquece o setor imobiliário valorizando ainda mais 

a localidade.  

A falta da presença do estado na organização territorial, bem como a 

incapacidade da APA na promoção do desenvolvimento econômico contribui com 

que atividades menos rentáveis não consigam competir com a força do capital 

imobiliário e a crescente valorização da terra. 

Assim, para o morador tradicional, o produtor familiar de leite, tanto as regras 

de uso e ocupação do solo quanto a transformação do uso da terra do entorno, 

exercem uma pressão social e econômica neste sujeito. Tais pressões inviabilizam 

ainda mais esta atividade econômica que já estava em declínio dado as condições 

geográficas específicas.  

Atualmente, a APA SFX está sendo contemplada em um projeto 

“Recuperação e proteção dos serviços de clima e biodiversidade no corredor 

sudeste da Mata Atlântica brasileira – Conexão Mata Atlântica” de fomento do BIRD, 

o qual tem como objetivo para a parte que cabe a APA SFX, o incremento da 

biodiversidade, atuando na promoção ao desenvolvimento socioeconômico local 

através de PSAs, Certificações e apoio a Cadeias Produtivas. O projeto visa 

contribuir também na melhoria da gestão da APA.  

Entretanto, durante o período desta pesquisa, este projeto encontrava-se em 

suas primeiras etapas de contratações, como o de Assistência Técnica Rural, não 

tendo até o momento, um impacto mensurável na promoção do desenvolvimento 

dos três subgrupos analisados.  
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Já em relação a melhora na gestão da APA, este projeto proporcionou em 

2017 a contratação de dois funcionários para auxílio do gestor. Este feito já refletiu 

em um aumento das ações do CG e a retomada de planos que viabilizam a 

efetividade da APA, como o Plano de Comunicação e a formalização do Núcleo de 

Combate a Incêndios.   

Entretanto, até meados de 2017, apensar do Conselho Gestor ser atuante, 

suas deficiências advinham de fatores como: a existência de apenas um funcionário 

para a gestão; falta de investimentos na APA; falta de estrutura física e materiais; 

dificuldades no diálogo entre o CG com as empresas prestadoras de serviços como 

a EDP Energia e Sabesp, com agentes governamentais, como a Subprefeitura e 

Secretarias de Meio Ambiente do Estado e do Município. Cabe ressaltar que o 

diálogo para gestão da APA também oscilava como resposta dos interesses políticos 

partidários dos administradores públicos vigentes.  

Desta forma, todas as ações promovidas pelo CG até 2017, como a gestão 

partilhada com a população, o apoio as ONGs locais, a capacitação de voluntários 

para APA (como na brigada de incêndio), apoio a ações locais (como a limpeza do 

rio do Peixe e a ação cultural do Pavilhão da Comunidade) e parcerias com 

universidades entre outros feitos, ocorrem como resultado de um grande esforço por 

parte do gestor, apoiado pelos conselheiros e participantes do CG da APA.  

Pode-se observar que o gestor busca empreender ações no sentido de 

conquistar oportunidades e parcerias, mesmo frente às barreiras impostas, 

exercendo um papel chave de liderança catalizadora para que a APA SFX se 

tornasse uma das mais efetivas e eficientes do estado de São Paulo. 

Seu esforço pessoal em encontrar parceiros locais dispostos a realizar as 

ações voluntária para a APA, fazem do gestor um agente articulador e facilitador do 

diálogo entre a política que se quer aplicar pelas esferas superiores e a realidade 

encontrada no território.  

Neste contexto participativo e atuante cabe destacar também o importante 

papel desempenhado ao longo dos anos pelas organizações da sociedade civil 

(ALAVRAS, SCVU, ORBE, Biblioteca Solidária, ATUS e SAVE Brasil, por exemplo) 

as quais são fundamentais para a constituição CG atuante, tal como é da APA SFX.  

A pesquisa demonstra que, apesar dos participantes da pesquisa declararem 

ter conhecimento da APA, faltam-lhes a compreensão de seus instrumentos de 

gestão (CG, plano de manejo e zoneamento econômico-ecológico), fato que 
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atualmente não está totalmente esclarecido também para a subprefeitura quanto aos 

novos conselheiros.  

Esta falta de compreensão correta da necessidade da APA contribui para que 

grande parte dos participantes da pesquisa sintam-se desmotivados a participar do 

CG, alegando não ver benefícios em se aproximar a gestão participativa da APA. 

Este resultado pode estar relacionado ao histórico dos agentes ambientais com a 

sociedade no país; ao momento de grande instabilidade política que o país vive e a 

falta de estímulo a educação na vida política, fatores que somatizam a desconfiança 

social e criam um bloqueio na inserção destes agentes nas ações do conselho.   

É oportuno finalizar aqui destacando que esta APA possui 16 anos de 

existência. E no geral, o SNUC é uma política nova, portanto em constante processo 

evolutivo. Assim, esta APA tem galgado um importante e gradual caminho evolutivo. 

Como todo planejamento territorial, é um processo contínuo em que um dos 

principais elementos para seu sucesso é o envolvimento da sociedade, de forma que 

os porquês da gestão da APA e sua conservação sejam incorporados pelas pessoas 

que vivem e se relacionam com este território.  

Neste sentido, o momento atual para a APA SFX é muito promissor por 

fornecer viabilidade econômica e técnica para que este instrumento se desenvolva 

visando atender aos propósitos por ela fundamentado. 

 

8.2 Desafios e oportunidades para o SNUC e a APA . 

 

Esta pesquisa pretende contribui para a Política Ambiental em geral e para 

SNUC e a APA em particular, listando alguns desafios e oportunidades. 

 

8.2.1 Desafios.  

 

Um grande desafio para a APA, principalmente por tratar de um território 

composto por terras públicas e privadas, é despertar a conscientização da 

população para a importância da conservação do local, bem como estimular sua 

participação ativa na gestão da UC. 

Como apresenta-se neste trabalho, várias são as questões que podem estar 

relacionadas a falta de conscientização ambiental e motivações a participação da 

vida pública e discussões de assuntos ambientais.  
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Entretanto, é de suma importância que a APA busque meios a fim de 

promover a educação ambiental, identificação da população local com a 

necessidade da conservação e assim alcançar a representatividade dos diversos 

grupos dentro da composição social local. 

Quando a política se torna um processo participativo construído, desenvolve-

se e efetiva-se de maneira mais eficiente no território. A população residente 

identifica a necessidade em atender as normas de uso e ocupação do solo ao 

mesmo tempo que são também atendidas por esta política em satisfação de suas 

necessidades pessoais e coletivas.  

Uma forma é fomentar cadeias de atividades sustentáveis, de modo também 

a criar condições de desenvolvimento que superem a força do capital imobiliário. As 

dificuldades de promover um desenvolvimento econômico eficiente na região abrem 

margem para que a ação do mercado regule a organização do espaço. 

Com alternativas sustentáveis consolidadas, as propriedades podem manter-

se produtivas, controlando assim a venda e o parcelamento excessivo do solo, como 

através de ocupação restritivas, organizadas por critérios de desempenho ambiental. 

Um fator limitante é esta UC não possuir uma carteira orçamentária 

consolidada e contínua, que favoreça a APA desenvolver suas ações.  

Apesar do esforço do gestor em promover ações e conduzir as reuniões do 

CG de forma participativa, partilhando as tomadas de decisão e valorizando a 

presença da sociedade civil, a falta de recurso, de uma equipe técnica e de um 

espaço físico comprometerem ao longo dos anos a eficiência da atuação desta UC.  

Uma importante questão que deve ser aqui documentada é em relação ao 

intenso jogo político que ocorre internamente em relação a gestão desta UC. Tal 

fator ocorre tanto dentro da corporação da Fundação Florestal quanto no âmbito da 

Secretaria do Meio Ambiente do estado. Tais instabilidades administrativas refletem 

diretamente no clima de instabilidade e insegurança para as UCs por estes órgãos 

administrados. Até mesmo o cargo do gestor é alvo de constante assédio por seus 

pares, fato que limita a conquista de apoio interno.  

Atualmente o projeto Conexão Mata Atlântica traz oportunidades para 

promover o desenvolvimento na APA SFX. Entretanto, uma política de fomento 

permanente teria potencial para dar continuidade às ações que ocorrerem com o 

projeto. Concluindo, para a eficiência no funcionamento desta UC deve-se 
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estabelecer um equilíbrio entre objetivos socioeconômicos e ambientais, dosando 

entre as restrições e incentivos à propriedade particular neste local.  

 

8.2.2 Oportunidades. 

 

Apesar de todos os desafios aqui listado, a APA SFX é uma das mais 

eficazes do estado de São Paulo e certamente referência dentro do contexto 

nacional. Isto também é reflexo da capacidade do gestor enquanto articulador e 

mediador de conflitos. A experiência e criatividade deste profissional em otimizar 

oportunidades para a UC faz com que, apesar dos recursos para a APA se iniciarem 

apenas em 2017, com o início dos projetos, já tenha um CG ativo e atuante na 

realidade local desde 2009.  

Neste sentido, aproveitar da boa articulação deste profissional, tanto dentro 

da esfera política (tanto da SMA de SP, quanto FF e outros órgãos) bem como no 

diálogo com a sociedade civil, potencializado agora pelos recursos conquistados 

através do projeto Conexão Mata Atlântica, lança para a APA SFX uma 

oportunidade única de caminhar em sentido da superação das lacunas deste 

instrumento enquanto promotor do desenvolvimento socioeconômico.  

Também é importante fortalecer o CG já atuante, empoderando ainda mais 

seus participantes através do reconhecimento nos processos de decisão e inclusão 

nas ações promovidas. Contudo, faz-se ainda necessário buscar a efetiva 

representatividade social e atingir um número maior de pessoas. É somente a partir 

da conquista da participação efetiva da sociedade como um todo que há a 

possibilidade em se buscar a equidade dos benefícios gerados pela APA bem como 

incorporar a necessidade de sua conservação.  

Buscar formas mais eficientes de atingir de maneira uniforme todos os setores 

sociais da APA SFX tornam-se então um elemento central. Em pesquisa de campo 

foi sugestionado pelos participantes de que as reuniões pudessem circular a APA. 

Concomitantemente, o CG formula a proposta APA nos Bairros, indo ao encontro 

desta demanda relatada no trabalho, aproximando as ações aos moradores 

localizados no interior do território.  

Esta é uma oportunidade para se consolidar alianças entre as representações 

da sociedade civil e privadas ao longo da APA, como as sociedades de bairros, 

igrejas e pousadas. Se aproximar, ouvir e empoderar os sujeitos pode ser um 
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caminho para o maior envolvimento da população as questões de necessidade local. 

O estímulo a cadeias sustentáveis podem ser um facilitador na construção deste elo 

entre a APA e a sociedade.  

Esta ação pode caminhar em direção a superar o estranhamento que parte 

significativa dos moradores da APA tem sobre sua função e ao papel do conselho. A 

diferente realidade social encontrada entre os residentes da APA, tanto 

economicamente quanto culturalmente, afasta a classe de menor poder aquisitivo e 

mais vulnerável as pressões do capital neste encontro cultural dos espaços de 

diálogo.  

O resgate e revalorização histórica e cultural também são uma oportunidade 

tanto em envolver a sociedade local na gestão da APA quanto para promover o 

desenvolvimento socioeconômico. Atrelar ao polo turístico, o ambiental e cultural 

permite potencializar a atração do turista e fomentar um desenvolvimento ao longo 

de todo o ano, não somente em períodos de temporada, como ocorre.  

Do ponto de vista da conservação ambiental, faz-se necessário incentivar a 

formação de corredores ecológicos para que se supere o isolamento entre as duas 

porções extremas da APA mais preservadas, ocasionadas pela ocupação humana 

ao longo da estrada de Santa Bárbara. Claro que a nível Federal, através do Código 

Florestal, as Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Legais poderiam dispor este 

papel de conectividade, compondo os corredores preservados. Entretanto, na prática 

estas não tem sido devidamente respeitada no tocante à manter as áreas vegetadas 

ou com práticas sustentáveis.  

O zoneamento em faixas como composto na APA SFX garante as regiões 

mais conservadas nas altitudes mais elevadas. Como a permissividade para o uso e 

ocupação aumenta conforme a diminuição da altitude, afeta no estado de 

conservação nas cotas mais baixas da APA SFX, implicando em maior situação de 

degradação, dada a menor proteção nas faixas mais baixas do zoneamento desta 

APA. Deste modo, considerando todo o gradiente de vegetação da APA SFX, nota-

se que as áreas mais elevadas são as mais conservadas (embora passando por um 

forte professo de parcelamento irregular e ocupação) do que as regiões mais baixas. 

Outro fator importante é considerar a APA SFX relacionada a todo seu 

entorno. Neste sentido, é importante estimular estratégias conjuntas entre os 

municípios vizinhos e com a gestão federal e municipal das demais APAs de SJC.  
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  A APA SFX tem um papel central no fortalecimento da rede das UCs da 

região. Novamente, a uma gestão articulada e mediadora de conflitos coloca a APA 

SFX na situação de referência e auxiliadora para outras UCs, não somente APAs.  

No ano de 2017 com os casos de incêndio nas Áreas Protegidas em regiões 

da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, a APA SFX destacou-se no suporte, 

liderando uma rede de contatos em combate a incêndio. Tal fato consolidou-se com 

a instalação do Núcleo de Defesa Civil e Combate a Incêndio no distrito de SFX, 

viabilizado novamente pela articulação do CG da APA.  

O desenvolvimento do projeto Conexão Mata Atlântica, com a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, a estruturação da sede da APA, a aquisição de 

recursos, a capacitação da equipe técnica, possibilita a esta APA estruturar-se ainda 

mais como referência de UC nesta categoria para as demais unidades do Estado e 

do País.  

Os apontamentos aqui colocados foram considerados essenciais para a 

gestão da APA, de modo a aproveitar as recentes transformações como uma 

oportunidade de buscar o desenvolvimento sustentável para esta e contornar os 

processos que já ocorrem no local, como o excessivo parcelamento do solo, 

aumento da ocupação e transformação (in)voluntária da lógica socioeconômica 

local.  

 

8.3 Desafios e oportunidades para o Planejamento Urbano e Regional.  

 

Este trabalho teve como objetivo estudar a APA enquanto um instrumento que 

se dispõe a garantir a conservação ambiental ao mesmo tempo fomentar o 

desenvolvimento socioeconômico a partir do uso sustentável dos recursos naturais. 

A lente de análise foi a linha do pensamento interdisciplinar do Planejamento Urbano 

e Regional, compreendendo que o processo de ordenamento e uso dos territórios 

das APAs deve considerar a conciliação entre os espaços ocupado pelo homem e 

seu desenvolvimento à conservação dos atributos naturais, recursos tão essenciais 

a vida humana.  

Como recorte de estudo, analisa-se a APA SFX, dado a um conjunto de 

fatores que colocam essa UC em uma situação de vanguarda entre outras UCs do 

estado de São Paulo.  
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A APA SFX é uma importante reserva de valor para SJC, no tocante a 

salvaguardar as riquezas naturais e como possibilidade de investimentos futuros. 

Como analisado neste trabalho, esta UC alcança contribuir para a conservação 

ambiental, porém quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, no sentido de 

promover um desenvolvimento socioeconômico, não se mostra tão eficiente. É 

importante ressaltar que este trabalho, por um lado, não investigou a qualidade da 

conservação, ou seja, quanto ao teor da biodiversidade existente nesta área 

conservada e quanto à promoção do desenvolvimento socioeconômico, por outro, 

compreende o pouco tempo de consolidação deste instrumento.  

A seção anterior dedicou-se a apresentar desafios e oportunidades na 

perspectiva de do SNUC e da APA. Esta seção tem como objetivo analisar alguns 

desafios e oportunidades ao Planejamento Urbano e Regional. 

 

8.3.1 Desafios.   

 

Ao longo deste trabalho apresenta-se uma série de demandas pertinentes a 

gestão da APA, principalmente no tocante a promover o desenvolvimento 

socioeconômico através do incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais. Esta 

pesquisa compreende que o fortalecimento socioeconômico local pode ser uma via 

possível para conter a principal ameaça hoje da APA SFX, que é a expansão da 

especulação imobiliária e consequente avanço da abertura de estradas e ocupação 

humana para as zonas mais restritivas da UC.  

Ao Planejamento Urbano e Regional cabe o desafio de compreender que este 

território não se deve restringir a proteção da vida natural, desvinculando que o 

espaço municipal é ocupado por cidadãos que merecem gozar dos mesmos direitos 

e ofertas disponíveis em outras regiões do município de São José dos Campos, 

como saúde pública, mobilidade, educação, assistência social, esportes e cultura de 

qualidade.  

Assim, cabe garantir que se formule e implemente um planejamento 

permanente para o território, de modo que articule os interesses tanto de 

conservação quanto de desenvolvimento a sociedade, articulando as diferentes 

esferas do poder.  

A fiscalização por parte da organização pública reguladora do espaço pode 

romper ou minimizar a situação de permissividade para a apropriação o uso indevido 
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do território. Este problema de ocupação irregular não é processo exclusivo da APA 

SFX e a condição burocrática e corrupta tão incrustada no país corrobora a 

ocupação irregular consciente, no tocante que as pessoas têm consciência de suas 

práticas, mas as fazem por não acreditarem na fiscalização e ações punitivas. 

Fortalecer a ação conjunta da prefeitura com o CG da APA SFX é 

fundamental para que planos de ações que atendam tanto a ordem da conservação 

quanto na promoção do desenvolvimento do indivíduo sejam atendidas. O projeto 

Conexão Mata Atlântica para a APA SFX ao mesmo tempo que representa um 

desafio é também uma oportunidade de solucionar ou minimizar questões de 

ameaças que a anos pressionam a realidade local, como o caso da irregularidade 

fundiária.   

Contudo, o projeto tem curta duração, necessitando assim que ambos, 

prefeitura e CG da APA construam um plano de ação contínuo, que possa ser 

seguido independente da gestão rotativas que se estabelecem nos órgãos do poder 

público.   

A Área de Proteção Ambiental é talvez a categoria de maior complexidade 

para o entendimento e gestão efetiva dentro das categorias de UCs por se tratar de 

áreas extensas com elevado grau de ocupação humana e atributos naturais e 

culturais importantes para a humanidade. Neste sentido, sua proposta é conciliar a 

conservação dos atributos naturais bem como a promoção de um desenvolvimento a 

partir do uso sustentável dos recursos naturais no território, composto por terras 

públicas e privadas. 

Este trabalho demonstrou que a própria concepção de desenvolvimento 

sustentável é bastante discutível e controversa, no sentido de que seu uso atinge 

diretamente outros valores para a humanidade, igualmente complexos e de difícil 

alcance, como a justiça social e o direito humano. 

Para o município de SJC, considerado um lócus urbano importante e 

complexo dentro da RMVPLN, conter em seu território aproximadamente 60% de 

Área de Proteção Ambiental motiva ações de planejamento do território a partir de 

planos que possam minimizar os efeitos perversos da apropriação capitalistas, 

sobretudo nos locais de grande relevância natural, como na importante APA SFX. 

Neste sentido, e necessário que o Estado assuma seu papel de regulador do 

território, uma vez que seus anos de ineficiência facilitou para que o Mercado 

funcione como principal força de organização do território. 



199 
 

A partir da constatação do conteúdo generalista contido na base legislativa 

pertinente a APA SFX, bem como a falta de revisão do Plano de Manejo e ZEE, 

sugere-se a readequação periódica destes instrumentos legais. Neste sentido, é 

preciso readequar o aparato legislativo, de forma mais contextualizada às ameaças 

atuais, para que de fato seja um instrumento norteador de ações, não apenas 

apresentador de pontos gerais e pouco praticado. 

Hoje, por não constar a delimitação da APA SFX em sua lei de criação, a 

mesma não está inclusa oficialmente no cadastro do SNUC. Tal fato restringe os 

critérios de acesso a informação e disponibilização de uma base de dados on line, 

bem como uma análise comparativa entre as demais UCs em mesmas categorias 

incluídas nos sistemas. Isto representa um fator limitante para as ações de 

planejamento territorial integradas. A revisão da lei de criação possibilita até mesmo 

a revisão do limite territorial da APA, que por vezes é motivo de questionamentos até 

mesmo dentro do CG.  

Outro ponto de suma importância é melhorar e ampliar o diálogo entre a FF, 

CG da APA, a gestão municipal, população local (organizada ou não) e as empresas 

privadas. Uma das maiores queixas colocadas nas reuniões do CG é a deficiência 

na comunicação. O início do projeto Conexão Mata Atlântica pode viabilizar este 

quesito, uma vez que a equipe foi ampliada e já estava em fase de elaboração do 

plano de comunicação da APA até o momento final deste trabalho. Como já exposto, 

a aplicação do projeto obriga que as forças atuantes no local se relacionem e que 

estejam firmados acordos que tenham duração maior que um mandato eleitoral, 

exigindo constantes reavaliações.  

Outra questão a ser superada a fim de obter-se êxito na gestão das UCs é a 

própria instabilidade política existentes internamente na gestão pública, como por 

exemplo nos altos postos da gestão ambiental estadual. Nos últimos anos tanto a 

SMA do estado de São Paulo quanto a direção executiva da Fundação Florestal 

estão sujeita a alta rotatividade de colaboradores como resposta de manobras 

eleitoreiras, das quais utilizam-se dos cargos como objeto de barganha política.  

Isto tem refletido em desestabilidade administrativa, fragilidade da gestão bem 

como implementação de medidas que priorizam interesses políticos e empresariais 

em sujeição dos interesses coletivos e de conservação. Tal fato acentua a 

separação do CG com a população local, visto que o conselho se torna vulnerável 

as constantes pressões de suas ordens superiores.  
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Este trabalho apresenta como último e talvez mais complexo ponto 

necessário a superação para o planejamento, que é a relação dicotômica entre a 

revalorização das áreas de interesse ambiental, com consequente aumento do preço 

da terra e a permanente exclusão das classes mais baixas, alvos da especulação 

imobiliária. Este é um movimento produto da falta de sustentação de cadeias 

econômicas rentáveis que superem a pressão e lucratividade da especulação 

imobiliária. 

Neste caso, áreas que antes eram percebidas como inapropriadas para a 

prática da agricultura dadas as condições geográficas específicas, eram 

desvalorizadas. Com a mudança da própria concepção de valor dos atributos 

naturais, seu processo de proteção e conservação, os espaços tonaram-se 

atraentes devido a paisagem e a abundância de recursos hídricos, estando 

continuamente valorizados.   

Este processo de revalorização galopante do território da APA SFX por 

fatores como a proximidade da região metropolitana paulista; a tendência global no 

despertar da consciência ambiental, acompanhado pela necessária preservação da 

natureza; os instrumentos de políticas públicas, que foram historicamente 

construídos desconsiderando a realidade social local; o aumento da oferta dos 

instrumentos de mercados como PSA; o incentivo ao desenvolvimento do turismo e 

consequente maior visibilidade local, foram e estão imprimindo um processo de 

grande transformação econômica e social, atraindo um novo perfil de morador mais 

consciente para tais questões e excluindo parcela do morador tradicional para outras 

áreas do próprio município de São José dos Campos, como a já delicada região da 

Zona Norte. 

Isto demonstra que, quando as questões sociais não são superadas, o 

problema pode apenas mudar de áreas dentro de um mesmo território, acentuando 

pressões agora em outra porção dentro do território municipal. 

Assim, cabe ao Planejamento Urbano e Regional um olhar global e 

sistemático para seu objeto de gestão, oportunizando questões mais transversais, 

como a questão ambiental, para a ressignificação do processo de ocupação do 

homem no território.   
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8.3.2 Oportunidades. 

 

A crise ambiental no qual o mundo está imerso hoje, com processos de 

alterações em dinâmicas naturais já discutida na agenda ambiental mundial, atribui 

também uma era de possibilidades para o repensar no modelo de desenvolvimento 

do homem no planeta.  

Já é notável que o consumo crescente dos recursos naturais impresso pela 

sociedade dentro do modelo capitalista não se sustenta de forma a garantir 

condições de vida de qualidade no planeta. Deste modo, vive-se um cenário político 

em que cada dia mais a discussão ambiental toma centralidade quando o assunto é 

desenvolvimento e qualidade de vida.  

Ao Planejamento Urbano e Regional, bem como para outras vertentes do 

conhecimento correlatas, abre-se a oportunidade de incluir efetivamente nos planos 

de organização do território um modelo que privilegie as condições de 

desenvolvimento a partir da sustentabilidade do ambiente natural, e não mais ao 

contrário.  

A Política SNUC representa uma vitória para o coletivo da sociedade no país, 

por direcionar as ações para um desenvolvimento sustentável, integrando ações e 

padronizando manejos que antes ocorriam de forma desarticulada. 

 Embora o próprio significado do termo desenvolvimento sustentável seja alvo 

de grande especulação nos dias atuais, não havendo um consenso de sua real 

amplitude e teor, sabe-se que este sinaliza que é chegado o momento de se 

ressignificar a noção de desenvolvimento humano, enfatizando a realização deste 

objetivo em relação a valores de instâncias maiores da vida, como a justiça social, 

direitos humanos, ética e cidadania.  

  Este campo do saber que é o Planejamento, tem a oportunidade de revisitar 

a própria Política Ambiental Nacional para que, com sua prática, propor 

aprimoramento e real aplicabilidade em suporte ao desenvolvimento destes 

instrumentos, como o próprio SNUC e em específico a APA.   

Alguns pontos para este fim estão listados ao longo do trabalho como, a 

revisão e readequação do arcabouço legislativo para que este atenda as demandas 

atuais, criando instrumentos de prevenção a ameaças futuras; a promoção da 

educação à vida política da população, de modo a fomentar a tomada de discussão 

coletiva; a revalorização das histórias e culturas tradicionais, também como via de 
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atração da população na identificação ao espaço conservado e promoção do 

desenvolvimento; o Estado reassumindo seu papel de regulador da organização do 

território e não mais as leis de mercado; a superação do uso indevido da máquina 

pública como via de favorecimento de interesses particulares em detrimento do bem 

estar coletivo; o fortalecimento da APA e de seu CG por parte de suas instituições 

administradoras, neste caso reconhecendo o valor e complexidade deste 

instrumento de ordenamento territorial; e um plano de ação sólido no sentido de 

promover a adoção de práticas sustentáveis e rentáveis dentro das áreas 

protegidas. Tais pontos são centrais enquanto oportunidade do Planejamento, 

complexos desafios, mas que possuem em sua essência a vertente emancipadora 

no sentido de mobilizar esforços a fim de promover um desenvolvimento que 

reconheça tanto no sujeito social quanto nos elementos da natureza, seu valor dado 

por sua condição de existência.      

Este trabalho identifica que o perfil dos produtores familiares de leite como os 

mais tradicionais e também os mais distantes da política da APA. Neste sentido é 

necessária uma aproximação deste público de forma a cativá-los para a participação 

social. Uma forma possível é estabelecer o contato através da valorização cultural, 

estimulando as práticas tradicionais das festas tropeiras como as quermesses, a 

catira, os leilões, os desfiles de animais.  

O empoderamento cultural, para este grupo, é uma possibilidade de inserir a 

valorização do espaço natural e assim, a conversão de antigas práticas de manejo 

para as mais adequadas, de modo que o sujeito social não perceba as ações como 

imposição, mas relações coletivamente construídas. 

Cabe às ações de planejamento perceber estas sinuosidades no sentido de 

promover o direito de permanência e desenvolvimento dos sujeitos mais vulneráveis 

a remodelagem econômica na Unidade de Conservação.  

Uma forma de auxiliar a APA SFX em sua gestão, pode ser realizada com a 

destinação de recursos permanentes através de parte do ICMS Ecológico destinado 

ao município. Este é uma repartição tributária como forma de compensar o município 

devido à restrição ao uso do solo gerada, por exemplo, a partir do estabelecimento 

de uma unidade de conservação.  

Este recurso era destinado até 2016 a um fundo comum municipal e hoje é 

enviado a um fundo municipal de serviços ecossistêmicos. Atualmente o fundo é 
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gerido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e tem como uso fomentar o 

Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais.          

Este trabalho pretende ser um instrumento de apoio as ações de 

planejamento do CG da APA, auxiliando na maior compreensão sobre a realidade 

do território e assim contribuir para a revisão do plano de manejo; auxiliar na própria 

revisão e desenvolvimento das políticas ambientais aplicadas a APA no país; 

contribuir para a própria divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela equipe gestora 

da APA.  

Para a sociedade, este estudo de caso sobre a APA, categoria de 

conservação que tem sido amplamente utilizada no país, tem a finalidade 

documental para o esclarecimento do atual estágio de promoção das ações para a 

proteção e conservação dos atributos naturais. Traz também à tona algumas 

questões que podem passar desapercebidos pelo senso comum, como a 

dificuldades de articulação entre as diferentes esferas de poder público e o jogo de 

interferências políticas no interior do território.  

No que se refere a comunidade de São Francisco Xavier, buscou-se compilar 

e produzir dados que possibilitem o empoderamento do cidadão, para munido de 

informações, facilitar a reivindicação e luta por seus direitos, bem como fiscalizar as 

ações públicas.  

Deixa-se aqui como reflexão a necessidade de, em meio as grandes 

divergências contidas na concepção do próprio conceito (ou valor) de 

desenvolvimento sustentável, transmutar desafios em oportunidades. Esta é a 

construção do desenvolvimento para o futuro que se pode ter: empoderando de 

justiça social e liberdade, visando beneficiar a maior parte da sociedade e ainda 

garantir qualidade ambiental igual ou superior para as gerações futuras. 
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ANEXO 1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto Vinculado: A História oral como fonte para as linhas de pesquisa do 

Núcleo Pró-Memória São José dos Campos  

Pesquisadoras Responsáveis: Valéria Zanetti e Maria Aparecida Papali 

Equipe executora: Alunos de graduação do curso de História e Geografia (iniciação 

Cientifica), mestrado e doutorado da UNIVAP. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do Paraíba 

CAAE: 46505115.5.0000.5503 

Telefones para contato: (12) 91057755, (12) 39471105 

Pesquisa específica: Área de Proteção Ambiental (APA) como instrumento de 

planejamento territorial e regional para o desenvolvimento sustentável: o caso da APA de 

São Francisco Xavier 

Executora específica: Raquel Henrique       R.G. 46005523-9 

Orientação: Prof. Dr. Maria Angélica Toniolo. 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________ 

Idade: ______         R.G. ______________________________________________ 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A História oral como fonte para as 

linhas de pesquisa do Núcleo Pró-Memória São José dos Campos”, desenvolvida pelas 

professoras Dras. Valéria Zanetti e Maria Aparecida Papali, professoras pesquisadoras do 

Núcleo de Pesquisa e Documentação Histórica da Univap, que desenvolvem pesquisas 

junto com os alunos de graduação em História/Geografia, mestrado e doutorado em 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba, sobre São José dos 

Campos, sob orientação das professoras acima relacionadas. 

O objetivo central do estudo é estritamente acadêmico, que, em linhas gerais consiste em 

criar um acervo de história oral, a partir de entrevistas com pessoas que tem 

conhecimentos vinculados às linhas de estudo do Núcleo Pro Memoria São José dos 

Campos. Esse núcleo está alojado no laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do 

IP&D/ UNIVAP e consiste num centro de coleta, organização, disponibilização e tratamento 

de fontes históricas, sejam elas escritas, manuscritas, digitais, iconográficas, relacionadas à 

história do município de São José dos Campos. Este núcleo existe desde 2003, por meio de 

um convênio assinado entre a Univap, a Câmara Municipal de São José dos Campos e a 
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Fundação Cultural Cassiano Ricardo e conta com a colaboração dos professores do 

Mestrado/Doutorado em Planejamento Urbano e Regional da Univap. O acervo 

disponibilizado pelo Núcleo tem contribuído para as pesquisas acadêmicas de alunos de 

graduação e pós-graduação (latu e strictu sensu), bem como para o público em geral e seu 

depoimento, que será registrado, poderá contribuir para enriquecer a pesquisa acadêmica 

desenvolvida nos cursos de graduação, mestrado, doutorado da Univap. 

O convite a sua participação se deve a importância que a história oral tem para a pesquisa 

na área da História, da Geografia e do Planejamento Urbano, como morador e/ou entendido 

sobre os processos históricos pelos quais a cidade de São José dos Campos passou ao 

longo do tempo. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e o Sr(a) tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. O Sr(a) não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 

participação, ou desistir da mesma. Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade 

das informações pelo(a) o Sr(a) prestadas, se assim exigir, no entanto, também poderá 

optar por autorizar que seu nome e instituição sejam mencionados ao final do trabalho. No 

final do documento o senhor poderá optar se autoriza ou não a publicação de seu nome e a 

divulgação de sua imagem. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na 

divulgação dos resultados da pesquisa, caso queira a confidencialidade dos dados e o 

material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, o(a) Sr(a) poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. A colaboração do(a) Sr(a) se 

fará por meio da participação de um questionário a partir da assinatura desta autorização. 

Caso haja dúvida ou o(a) Sr(a) se sentir prejudicado(a), o (a) Sr(a) poderá contatar os 

pesquisadores responsáveis ou seus orientadores. O(a) Sr(a) terá uma cópia assinada 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

A entrevista somente será gravada se houver a sua autorização. A sua participação 

consistirá em responder um roteiro de perguntas a pesquisadores do projeto (alunos de 

graduação, de mestrado e de doutorado). O tempo de duração da entrevista é de 

aproximadamente duas horas, as entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos 

digitais, e poderão ser publicados, se forem autorizados pelo(a) Sr(a). Ao final da pesquisa, 

o material será publicado e disponibilizado no site do núcleo de pesquisa pro memória, 

conforme procedimentos do Site Museu da Pessoa/SP, referência em depoimentos orais no 

Brasil. 
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O benefício relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de enriquecer, com 

informações, as linhas de pesquisa do Núcleo Pro Memória. 

 

Toda pesquisa possui riscos potenciais. Maiores ou menores, de acordo com o objeto de 

pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. O pesquisador deverá identificar os 

riscos, esclarecer e justificá-los aos participantes da pesquisa, bem como as medidas para 

minimizá-los. Alguns exemplos de risco: risco de constrangimento durante uma entrevista ou 

uma observação; risco de dano emocional, risco social, risco físico decorrente a 

procedimentos para realização de exames laboratoriais, etc. 

O Sr (a) está sendo convidado(a) a responder esse questionário, formado por perguntas 

diretas que responderá livremente. A entrevista deve durar entre uma e duas horas e poderá 

ser feita em mais de um dia, se for melhor para o Sr(a). O sigilo e a confidencialidade das 

informações geradas e a privacidade são assegurados. Os benefícios que este questionário 

poderá trazer ao Sr (a) dizem respeito ao conhecimento da história do município, o que pode 

favorecer a maior integração da comunidade. Proporcionará a divulgação e o debate 

acadêmico sobre questões relativas aos processos históricos da cidade de São José dos 

Campos, contribuindo para a elaboração de novos trabalhos em geral, relatórios, artigos 

científicos e em dissertação/tese e publicados no site www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria. 

É importante dizer que o questionário pode estimular o surgimento de fortes emoções, boas 

e ruins, ligadas a sua vida na cidade e às lembranças. Os dados obtidos a partir de sua 

participação somente serão usados para as finalidades previstas neste consentimento. 

Reforçamos que o(a) sr(a) não terá gastos com a pesquisa; sua participação é voluntária e 

o(a) sr(a) pode se recusar a participar ou se retirar da pesquisa em qualquer fase, sem 

penalização alguma e sem prejuízo algum. 

Este Termo será redigido em duas vias originais, sendo uma para o(a) senhor(a) e outra 

para o pesquisador(a). Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo(a) senhor(a) e pelo(a) 

pesquisador(a) responsável, com ambas as assinaturas apostas na última página. 

Caso tenha dúvidas que precise sanar, em relação ao método da pesquisa, riscos, 

benefícios ou outros assuntos relacionados com a pesquisa favor contatar: Valéria Zanetti; 

telefones 12 3947-1105 ou vzanetti@univap.br 

Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Vale do Paraíba (Univap), co-responsável por garantir e zelar pelos 

direitos do sujeito da pesquisa. Este CEP pode ser contatado pelo telefone (12) 3947-

1111, ou pessoalmente na Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, bloco 11- Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento II, sala 24, de segunda a sexta feira, 8:00hs- 12:00hs e 

13:00hs-17:00hs. 

São José dos Campos,___de_________________de 2017. 

http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria
mailto:vzanetti@univap.br
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(   ) Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa, 

concordo em participar, aceito a gravação da entrevista, autorizo a publicação da imagem e 

que meu nome e instituição constem no trabalho final. 

_________________________________________ 

    (Assinatura do participante da pesquisa) 

 

         

_____________________________                                 _________________________        

         Assinatura do(a) orientador(a)                                     Assinatura do pesquisador                
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ANEXO 2 QUESTIONÁRIOS APLICADO AS POUSADAS E PRODUTORES 

FAMILIARES DE LEITE. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

A História oral como fonte para as linhas de pesquisa do Núcleo Pró-Memória São José dos 

Campos 

                                          Eixo 1 – Dados Socioeconômicos e demográficos 

1-Nome: ________________________2- Contato em caso de dúvidas: ________________ 

3- Idade:__________   4- Escolaridade: _______________________5- Estado civil: 

_______      

6- Número de filhos: (  )0, (  )1, (  )2, (  )3,(  )4, (  )5,___7- Local de nascimento: -

________________________________ 

8- Local de residência: (   ) Área urbana de SFX (   ) Sítio/propriedade rural 

9- Endereço: _______________________________________________________________ 

10- Se mora em SFX, há quanto tempo?____ 

11- Se não nasceu em SFX, porque escolheu este local? 

( ) Família; ( ) Mudança de estilo de vida; ( ) Herança de propriedade; (  ) Qualidade 

ambiental; 

(   ) Tranquilidade; (  ) Clima;  (  ) Negócios; qual? __________;  (   ) Outro ______ 

12- O local de moradia do Sr. (a) é o mesmo de trabalho? (    ) Sim, (   ) Não 

13- Se não, onde trabalha? 

____________________________________________________ 

14- Qual sua principal atividade econômica? 

_______________________________________ 

15- Há quanto tempo desenvolve esta atividade? 

___________________________________ 

16- O Sr. (a) é proprietário do seu local de trabalho? (   ) Sim, (   ) Não.  

17- Se proprietário, o local está regularizado? (   ) Sim, (   ) Não, (    ) Parcialmente. 

Explicar: __________________________________________________________________ 

18- Sua atividade é: (    ) formal, (    ) Informal   19- Realiza ou já realizou outra atividade 

remunerada? (    ) Sim, (   ) Não 

20- Se sim, qual? 

____________________________________________________________ 

21- Sua atual atividade é a mesma que seus pais desenvolveram ou desenvolvem?   (    ) 

Sim, (   ) Não. 
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22- Sua atividade é a mesma que seus avós desenvolveram ou desenvolvem? (    ) Sim, (   ) 

Não. 

23- Sua atividade é a principal fonte de renda familiar?  (   ) Sim, (   ) Não 

24- Existem outras fontes de renda familiar? (   ) Sim, (   ) Não.  

25- Se sim, qual (is)? 

_________________________________________________________ 

26- A sua principal atividade é suficiente para suprir as suas necessidades básicas? (saúde, 

educação, alimentação, transporte...) (   ) Sim, (    ) Não  

27- Se não, pode me dizer por que?_____________________________________________ 

28- Na opinião do Sr. quais as maiores dificuldades para o desenvolvimento de sua 

atividade? 

(  ) Baixo retorno financeiro;(  ) Falta de incentivo de fora  (  ) Dificuldade em atender as 

normas de produção/trabalho; (  ) Dificuldade em equipe de trabalho. O que? _________; ( ) 

Falta de regularidade da propriedade. O que? ________;(  ) Falta de apoio. Quem? 

_____________ 

(   ) Dificuldade no comércio. O que?________;(   ) Dificuldade de acesso até sua 

propriedade. 

(    ) Oscilação no número de turistas; ( )Outro. Qual? ___________ 

29- De todas as dificuldades acima, qual a que mais dificulta sua 

atividade?_______________ 

30- O Sr. (a) está satisfeito com a sua qualidade de vida? (   ) Sim, (   ) Não. Explique: 

__________________________________________________________________________ 

31- No local onde o Sr. desenvolve a sua atividade econômica (se dentro da APA), tem: 

(    ) Serviço de energia                    (    ) Abastecimento de água     (    ) Rio;                                   

(    ) Coleta de esgoto                       (    ) Rede de telefonia               (    ) Nascente 

(    ) Rede de internet                        (    ) Sinal de celular                  (    ) APP 

(    ) Coleta de Lixo                           (    ) Manutenção das vias 

(    ) Sistema de captação de água;  (   ) Círculo de bananeira;      

(    ) Fossas negras;                          (   ) Fossas sépticas;  

(   ) Outra forma de coleta de esgoto _________________ 

32 A – Ainda sobre sua atividade, marque o que possuir, especificando quando possível. 

(  ) Placa de indicação do caminho (  ) Estrutura centralizada em prédio único. 

(  ) Estrutura descentralizada em algumas construções e chalés. Quantos? _____________ 

(  ) Funcionários. Quantos? ____    (  ) Diaristas. Quantos? ________; (  ) área de Lazer. O 

que? ___________; (  ) Serviço especializado. 

Qual?________________________________; 
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(   ) Cozinha especializada. O que? 

______________________________________________ 

32 B - Ainda sobre sua atividade, marque o que possuir, especificando quando possível. 

(   ) Pasto convencional; (  ) Cerca da APP; ( ) Estábulo; ( ) Rodizio de pastagem;  (  ) 

Ordenha manual; ( ) Curral; ( ) Máquina de ordenha; (  ) Trator; (   Animais em confinamento; 

( ) Outro tipo de maquinário para o trabalho; ( ) Funcionários. Quantos? __;(   ) Veículo 

próprio; 

33 A- Qual a capacidade de hospedagem o Sr. possui? _____________________________ 

33B- Qual o número do rebanho que o Sr. possui? _________________________________ 

34- A- Qual a faixa de preço para hospedagem do Sr.? 

_______________________________ 

34 B- O Sr. poderia dizer qual a capacidade de produção de leite? 

______________________ 

35 A- Qual média de ocupação mensal de seu estabelecimento? 

_______________________ 

35 B- Qual a raça que o Sr. possui em seu 

rebanho?_________________________________ 

36- O Sr poderia apontar qual seu ganho mensal em salários mínimos (R$ 937,00)? 

(   ) 1 S.M. (   ) 2 S.M. (    ) 3 S.M. (   ) 4 S. M. (   ) 5 S.M. (   ) 6 S. M. (   ) 7 S.M. (   ) 8 S.M. (   

) 9 S.M. (   ) + de 10 S. M.    (   ) NA/AR 

37-Na opinião do Sr., a sua atividade econômica impacta os recursos naturais de que 

maneira: 

(  ) ajuda na conservação; (  ) prejudica a conservação; (  ) NS/NR 

38- Quais recursos naturais são impactados pela sua atividade econômica: 

(  ) consumo de água; ( ) produção de água: manutenção das nascentes; ( ) rio: poluição, 

manutenção dos peixes; ( ) APPs: manutenção; degradação; ( ) mata: manutenção; 

degradação; ( ) solo: manutenção; degradação; ( ) animais selvagens: manutenção; 

degradação    (   ) biodiversidade das plantas: manutenção; degradação 

 

Eixo 2: Percepção Ambiental 

39- Sr. sabe o que é conservação ambiental? (    ) Sim, (   ) Não  

40- Quais características a baixo que tornam SFX importante? 

(   )Mata atlântica;  (  ) Diversidade biológica;  (  )Recursos hídricos;  (  ) Modo de vida rural; 

( )Paisagem cênica; ( ) Espécies raras de fauna e flora; ( ) Outro. Qual?_________________ 

41- Na opinião do Sr. quais as espécies raras de plantas e animais que hoje sofrem 

processo de extinção em 

SFX?_________________________________________________________ 
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42- Na opinião do Sr. qual a importância da conservação ambiental para os recursos 

hídricos (rios, nascentes) de SFX?  

(  ) Qualidade de água; (  ) Quantidade de água; ( ) Abastecimento humano;  ( ) Pesca; (  ) 

Produção de alimentos; (  ) Equilíbrio natural; (   ) Contribuição em rios maiores como o 

Jaguari e o Paraíba do Sul.  (  ) Outros. 

Qual?____________________________________________ 

43- Para o Sr. qual a importância do Rio do Peixe para SFX? 

(  ) Rio principal que nasce em SFX; (  ) Rio de maior volume de água; (  ) Abastecimento 

humano; ( ) Fornecimento de alimentos; ( ) Principal tributário do rio Jaguari; ( ) Grande 

número de nascentes; (  ) Importante para a manutenção do rio Paraíba; (  ) Importante para 

o fornecimento de água para a capital São Paulo e região; ( ) Lazer; ( ) Outro. 

Qual?_________ 

44- Na sua opinião, quais benefícios a promoção da conservação ambiental pode trazer 

para SFX? 

_____________________________________________________________________ 

45- Na opinião do Sr. qual o benefício da conservação de SFX para o Estado de São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

46- A partir da observação do Sr. quais as principais mudanças na paisagem de SFX, 

sobretudo nas últimas décadas? 

(  ) Aumento do parcelamento do solo; (  ) Desemprego; ( ) Crescimento na ocupação da 

APA;    (  ) Aumento no preço do terreno;  ( ) Mudança no uso da terra; (  ) Aumento no 

número de turistas; (  ) Aumento no número de moradores; ( ) Abertura de estradas;  ( ) 

Aumento das casas de 2º residência; ( ) Empregos em novas atividades; ( ) Aumento do 

número de comércio; (  ) Crescimento no desmatamento;  ( ) Crescimento das áreas 

conservadas; ( ) Atuação maior do governo;  (   )Outros. Qual? 

_____________________________________ 

47- Em sua opinião, o que pode acontecer com SFX em consequência da ocupação 

urbana? 

__________________________________________________________________________ 

48- Em seu ponto de vista, qual o principal problema que ocorre na aqui em SFX?  

__________________________________________________________________________ 

49- Dos recursos naturais presentes aqui em SFX, que nota o Sr. daria para a conservação? 

(1 ruim a 5 muito bom)  

(    ) Mata;                  (    ) Mata ciliares e APPs;                   (     ) Palmito Jussara; 

(    ) Recursos hídricos (nascentes e rios);           (     ) Fauna (espécies típicas de animais); 

50- Na opinião do Sr. o que pode acontecer para as pessoas com o aumento do preço da 

terra aqui em SFX?__________________________________________________________ 
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Eixo 3: Conhecimento sobre a Política SNUC 

51- O Sr. tem conhecimento de que o território do distrito de SFX pertence a uma Área de 

Proteção Ambiental (APA)? (  ) Sim; (   ) Não. 

52- O Sr. sabe qual é a função da APA? (   ) Sim, (    ) Não. 

53- Se sim, o Sr pode explicar qual a função da APA? 

_______________________________ 

54- Se conhece o que é uma APA, o Sr. acredita que é um benefício para o distrito? (   ) 

Sim, (   ) Não; NS/NR (   ).  

55- O Sr. pode explicar sua resposta da pergunta anterior? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

56- Tem conhecimento de que a APA possui um Plano de Manejo? (  ) Sim, (  ) Não, NS/NR 

(   ). 

57- Se sim, poderia explicar? __________________________________________________ 

58- O Sr. reconhece alguma consequência do Plano de Manejo para sua área? (   ) Sim, (   ) 

Não; NS/NR (   ). 

59-Tem conhecimento de que a APA possui um Zoneamento Econômico – Ecológico? (   ) 

Sim,    (    ) Não, NS/NR (   ).  

60- Se sim, pode explicar como ele funciona? 

______________________________________ 

61- Seu local de atividade hoje consegue atender as normas estabelecidas para o uso e 

ocupação da terra pelo Plano de Manejo?  ( ) Sim, (  ) Parcialmente, (  ) Não, NS/NR (  ).  

62- Você acha que é simples e claro hoje para proprietário adequar-se as normas para a 

ocupação? (  ) Sim, (  ) Não. 

____________________________________________________ 

63- Na opinião do Sr. o que poderia te auxiliar a atender as normas de uso e ocupação do 

solo, realizando suas atividades com menor impacto ao meio ambiente? 

__________________________________________________________________________ 

64- O Sr. já ouviu falar do Conselho Gestor da APA SFX? (    ) Sim, (   ) Não. 

65- Participa ou já participou de alguma atividade do Conselho Gestor? (  ) Sim, (  ) Não.   

66- Se não, por que o Sr. não participa das reuniões do CG?  

__________________________________________________________________________ 

67- Se participa ou participou do CG, o Sr. já foi conselheiro? (  ) Sim, (  ) Não 

68- Na opinião do Sr. qual a importância do CG da APA SFX? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

69- O Sr. acredita que pode ter oportunidades participando das reuniões do CG? Por que? 

NS/NR (   ).________________________________________________________________ 
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70- Na opinião do Sr. o que é preciso para que as pessoas percebam a importância do 

desenvolvimento ordenado para APA SFX? NS/NR (   ).   

__________________________________________________________________________ 

71- Em sua opinião, como pode acontecer a gestão da APA para atingir um número maior 

de 

pessoas?__________________________________________________________________ 

 

Eixo 4: Perspectiva futura 

72- Em sua opinião acredita que a existência da APA podem trazer benefícios para o Sr. no 

futuro? (   ) Sim, (   ) Não. 

73- Se sim, qual benefício? Se não, por que? 

______________________________________ 

74- O Sr. gostaria que seus filhos e netos continuassem com a mesma atividade 

econômica? (   ) Sim,     (  ) Não. Se não, o que a Sr. deseja para seu filhos? 

75- O Sr. acredita que a APA pode trazer oportunidades para o desenvolvimento futuro de 

seus filhos e netos? (  ) Sim,     (  ) Não, NS/NR (   ). 

76- Na opinião do Sr. qual é o futuro da sua atividade nesta APA? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

77- O que o Sr. pretende fazer com este sítio/propriedade rural: 

(   ) Vender 

(   ) Aumentar 

(   ) Deixar como herança para os filhos 
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ANEXO 3 QUESTIONÁRIOS APLICADO AS IMOBILIÁRIAS. 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

A História oral como fonte para as linhas de pesquisa do Núcleo Pró-Memória São José dos 

Campos 

 

                                          Eixo 1 – Dados Socioeconômicos e demográficos 

1-Nome: ________________________2- Contato em caso de dúvidas: ________________ 

3- Idade:___ 4- Escolaridade: _____________________________5- Estado civil: _______      

6- Número de filhos:( )0,( )1,( )2,( )3,( )4,( )5,__  7-Local de 

nascimento:__________________ 

8- Local de residência: (   ) Área urbana de SFX (   ) Sítio/propriedade rural 

9- Endereço: _______________________________________________________________ 

10- Se mora em SFX, há quanto 

tempo?__________________________________________ 

11- Se não nasceu em SFX, porque escolheu este local? 

(  ) Família; (  ) Mudança de estilo de vida; ( ) Herança de propriedade; (  ) Qualidade 

ambiental; 

( ) Tranquilidade; (  ) Clima, (  ) Negócios; qual? _____________  (   ) Outro 

______________ 

12- O local de moradia do Sr. (a) é o mesmo de trabalho? (    ) Sim, (   ) Não 

13- Se não, onde trabalha? 

____________________________________________________ 

14- Qual sua principal atividade econômica? 

_______________________________________ 

15- Há quanto tempo desenvolve esta atividade? 

___________________________________ 

16- O Sr. (a) é proprietário do seu local de trabalho? (   ) Sim, (   ) Não.  

17- Se proprietário, o local está regularizado? (   ) Sim, (   ) Não, (    ) Parcialmente. 

Explicar: __________________________________________________________________ 

18- Sua atividade é: (    ) formal, (   ) Informal   19- Realiza ou já realizou outra atividade 

remunerada? (    ) Sim, (   ) Não 

20- Se sim, qual? 

____________________________________________________________ 

21- Sua atual atividade é a mesma que seus pais desenvolveram ou desenvolvem? (  ) Sim, 

( ) Não. 
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22- Sua atividade é a mesma que seus avós desenvolveram ou desenvolvem? ( ) Sim, ( ) 

Não. 

23- Sua atividade é a principal fonte de renda familiar?  (   ) Sim, (   ) Não 

24- Existem outras fontes de renda familiar? (   ) Sim, (   ) Não.  

25- Se sim, qual (is)? 

_________________________________________________________ 

26- A sua principal atividade é suficiente para suprir as suas necessidades básicas? (saúde, 

educação, alimentação, transporte...) (   ) Sim, (    ) Não  

27- Se não, pode me dizer por que? 

__________________________________________________________________________ 

28- Na opinião do Sr. quais as maiores dificuldades para o desenvolvimento de sua 

atividade? 

(  ) Baixo retorno financeiro; (  ) Falta de incentivo de fora;  (  ) Dificuldade em atender as 

normas de produção/trabalho; (  ) Dificuldade em equipe de trabalho. O que? 

_____________ 

(  ) Falta de regularidade da propriedade. O que? ______________; (  ) Falta de apoio. 

Quem? ___________; (   ) Dificuldade no comércio. O que?___________; (   ) Dificuldade 

de acesso até sua propriedade; (   ) Oscilação no número de turistas; ( )Outro. Qual? 

______________ 

29- De todas as dificuldades acima, qual a que mais dificulta sua atividade? 

__________________________________________________________________________ 

30- O Sr. (a) está satisfeito com a sua qualidade de vida? (   ) Sim, (   ) Não. Explique. 

__________________________________________________________________________ 

31- No local onde o Sr. desenvolve a sua atividade econômica (se dentro da APA), tem: 

(    ) Serviço de energia                    (    ) Abastecimento de água     (    ) Rio;                                   

(    ) Coleta de esgoto                       (    ) Rede de telefonia               (    ) Nascente 

(    ) Rede de internet                        (    ) Sinal de celular                  (    ) APP 

(    ) Coleta de Lixo                           (    ) Manutenção das vias 

(    ) Sistema de captação de água;  (   ) Círculo de bananeira;      

(    ) Fossas negras;                          (   ) Fossas sépticas;  

(   ) Outra forma de coleta de esgoto ____________________________________________ 

32 C- Sobre sua atividade, esta possui: 

(   ) Todos os registros necessários junto ao Creci; (  ) Parcialmente os registros junto ao 

Creci; 

(  ) Funcionários com registro profissional junto ao Creci. Quantos? __; (   ) Funcionários 

gerais registrados___; (   ) Diaristas ___; (   ) Divulgação própria, 

como________________________ 
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33 C- Qual tem sido o preço médio do: 

alqueires____________________________________ 

34 C- Na opinião do Sr. quais áreas hoje são mais procuradas por novos compradores? 

( )Rio Manso;( ) Cateto;( ) Remédios;( ) Santa Bárbara;( ) Palmital; ( ) Bugre;( ) Pedra 

Vermelha   

( )Centro;( )Ferreiras;( )Santa Cruz;( ) Óleo Pardo;( ) Bairro dos Martins;( )Canelar; 

Outra:____ 

35 C- a opinião do Sr. quais áreas são as mais desvalorizadas e/ ou menos procuradas? 

( )Rio Manso;( ) Cateto;( ) Remédios;( ) Santa Bárbara;( ) Palmital; ( ) Bugre;( ) Pedra 

Vermelha   

( )Centro;( )Ferreiras;( )Santa Cruz;( ) Óleo Pardo;( ) Bairro dos Martins;( )Canelar; 

Outra:____ 

36- O Sr poderia apontar qual seu ganho mensal em salários mínimos (R$ 937,00)? 

(   ) 1 S.M. (   ) 2 S.M. (    ) 3 S.M. (   ) 4 S. M. (   ) 5 S.M. (   ) 6 S. M. (   ) 7 S.M. (   ) 8 S.M. (   

) 9 S.M. (   ) + de 10 S. M.    (   ) NA/AR 

37-Na opinião do Sr., a sua atividade econômica impacta os recursos naturais de que 

maneira: 

(   ) ajuda na conservação; (   ) prejudica a conservação; (   ) NS/NR 

38- Na opinião do Sr. o que o atrai o novo comprador para a APA SFX? 

__________________________________________________________________________  

38- (a) Em uma escala de 1 a 5, qual tem sido a maior finalidade dos imóveis vendidos? 

(  ) uso residencial permanente; (  ) uso residencial ocasional/2º residência; (  ) atividade 

produtiva; (   ) finalidade turística  

 

Eixo 2: Percepção Ambiental 

39- Sr. sabe o que é conservação ambiental? (    ) Sim, (   ) Não  

40- Quais características a baixo que tornam SFX importante? 

(  )Mata atlântica; (  ) Diversidade biológica; (  )Recursos hídricos; (   ) Modo de vida rural; 

(   ) Paisagem cênica; ( ) Espécies raras de fauna e flora; ( ) Outro. Qual?______________ 

41- Na opinião do Sr. quais as espécies raras de plantas e animais que hoje sofrem 

processo de extinção em 

SFX?_________________________________________________________ 

42- Na opinião do Sr. qual a importância da conservação ambiental para os recursos 

hídricos (rios, nascentes) de SFX?  

(    ) Qualidade de água; (    ) Quantidade de água; (    ) Abastecimento humano;  (    ) 

Pesca; 
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(    ) Produção de alimentos;   (   ) Equilíbrio natural; (   ) Contribuição em rios maiores como 

o Jaguari e o Paraíba do Sul. (  ) Outros. Qual?______________ 

43- Para o Sr. qual a importância do Rio do Peixe para SFX? 

(   ) Rio principal que nasce em SFX; (   ) Rio de maior volume de água;  (  ) Abastecimento 

humano;  (  ) Fornecimento de alimentos;  (  ) Principal tributário do rio Jaguari; (  ) Grande 

número de nascentes; (   ) Importante para a manutenção do rio Paraíba; (   ) Importante 

para o fornecimento de água para a capital São Paulo e região; (    ) Lazer; (   ) Outro. 

Qual?______ 

44- Na sua opinião, quais benefícios a promoção da conservação ambiental pode trazer 

para 

SFX?_____________________________________________________________________ 

45- Na opinião do Sr. qual o benefício da conservação de SFX para o Estado de São Paulo? 

__________________________________________________________________________ 

46- A partir da observação do Sr. quais as principais mudanças na paisagem de SFX, 

sobretudo nas últimas décadas? 

(   ) Aumento do parcelamento do solo; (   ) Desemprego; (   ) Crescimento na ocupação da 

APA; (   ) Aumento no preço do terreno; (   ) Mudança no uso da terra;  (   ) Aumento no 

número de turistas; (   ) Aumento no número de moradores; (   ) Abertura de estradas;  (   ) 

Aumento das casas de 2º residência; (   ) Empregos em novas atividades;  (   ) Aumento do 

número de comércio; (   ) Crescimento no desmatamento; (   ) Crescimento das áreas 

conservadas;   (   ) Atuação maior do governo; (   )Outros. Qual? _________ 

47- Em sua opinião, o que pode acontecer com SFX em consequência da ocupação 

urbana? 

__________________________________________________________________________ 

48- Em seu ponto de vista, qual o principal problema que ocorre na aqui em SFX?  

__________________________________________________________________________ 

49- Dos recursos naturais presentes aqui em SFX, que nota o Sr. daria para a conservação? 

(1 ruim a 5 muito bom)  

(  ) Mata; (  ) Mata ciliares e APPs; (  ) Palmito Jussara;(  ) Recursos hídricos; (   ) Fauna; 

50- Na opinião do Sr. o que pode acontecer para as pessoas com o aumento do preço da 

terra aqui em SFX?__________________________________________________________ 

 

Eixo 3: Conhecimento sobre a Política SNUC 

51- O Sr. tem conhecimento de que o território do distrito de SFX pertence a uma Área de 

Proteção Ambiental (APA)? (    ) Sim; (   ) Não. 

52- O Sr. sabe qual é a função da APA? (   ) Sim, (    ) Não. 

53- Se sim, o Sr pode explicar qual a função da APA? 
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_________________________________________________________________________ 

54- Se conhece o que é uma APA, o Sr. acredita que é um benefício para o distrito?(   ) Sim, 

(   ) Não; NS/NR (   ).  

55- O Sr. pode explicar sua resposta da pergunta anterior? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

56- Tem conhecimento de que a APA possui um Plano de Manejo? (  ) Sim, (  ) Não, NS/NR 

(   ). 

57- Se sim, poderia explicar? __________________________________________________ 

58- O Sr. reconhece alguma consequência do Plano de Manejo para sua área? (   ) Sim, (   ) 

Não; NS/NR (   ). 

59-Tem conhecimento de que a APA possui um Zoneamento Econômico – Ecológico?(  ) 

Sim,(  ) Não, NS/NR(   ).  

60- Se sim, pode explicar como ele funciona? 

__________________________________________________________________________ 

61- Seu local de atividade hoje consegue atender as normas estabelecidas para o uso e 

ocupação da terra pelo Plano de Manejo?  (   ) Sim, (   ) Parcialmente, (   ) Não, NS/NR (   ).  

62- Você acha que é simples e claro hoje para proprietário adequar-se as normas para a 

ocupação?. (  ) Sim, (  )Não. 

____________________________________________________ 

63- Na opinião do Sr. o que poderia te auxiliar a atender as normas de uso e ocupação do 

solo, realizando suas atividades com menor impacto ao meio ambiente? 

__________________________________________________________________________ 

64- O Sr. já ouviu falar do Conselho Gestor da APA SFX? (    ) Sim, (   ) Não. 

65- Participa ou já participou de alguma atividade do Conselho Gestor? (  ) Sim, (  ) Não.   

66- Se não, por que o Sr. não participa das reuniões do CG?  

__________________________________________________________________________ 

67- Se participa ou participou do CG, o Sr. já foi conselheiro? (  ) Sim, (  ) Não 

68- Na opinião do Sr. qual a importância do CG da APA SFX? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

69- O Sr. acredita que pode ter oportunidades participando das reuniões do CG? Por que? 

NS/NR (   ). ________________________________________________________________ 

70- Na opinião do Sr. o que é preciso para que as pessoas percebam a importância do 

desenvolvimento ordenado para APA SFX? NS/NR (   ).   

__________________________________________________________________________ 

71- Em sua opinião, como pode acontecer a gestão da APA para atingir um número maior 

de pessoas? 

__________________________________________________________________ 
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Eixo 4: Perspectiva futura 

72- Em sua opinião acredita que a existência da APA podem trazer benefícios para o Sr. no 

futuro?(   ) Sim, (   ) Não. 

73- Se sim, qual benefício? Se não, por que? 

__________________________________________________________________________ 

74- O Sr. gostaria que seus filhos e netos continuassem com a mesma atividade 

econômica? (   ) Sim,     (  ) Não. Se não, o que a Sr. deseja para seu filhos? 

75- O Sr. acredita que a APA pode trazer oportunidades para o desenvolvimento futuro de 

seus filhos e netos? (  ) Sim,     (  ) Não, NS/NR (   ). 

76- Na opinião do Sr. qual é o futuro da sua atividade nesta APA? NS/NR (   ). 

__________________________________________________________________________ 

77- O que o Sr. pretende fazer com o seu negócio: 

(   ) Vender;  (   ) Aumentar;  (   ) Deixar como herança para os filhos. 

78-  O Sr. acredita que a Lei da Anistia, com a regularização das construções em SFX pode 

contribuir para o uma ocupação planejada e facilitar o desenvolvimento do mercado 

imobiliário? 

__________________________________________________________________________ 

79- O Sr. acredita que o crescimento desordenado, sem devida estrutura e planejamento 

pode vir a prejudicar o mercado imobiliário de SFX, desvalorizando seu território? 

__________________________________________________________________________ 

80- Na opinião do Sr. de que forma o negócio informal imobiliário impacta o mercado 

imobiliário formal de SFX? 

__________________________________________________________________________ 

80- Na opinião do Sr. quais aspectos também deveriam ser de atenção pública para este 

local? 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PELO ARTIGO 4º DO DECRETO N. 

48.149/2003. 

 

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  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. 

Fonte: São Paulo (2003). 
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ANEXO 5 ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS A COMPOSIÇÃO DO CG DE APA 

DEFINIDO PELA DECRETO N. 48.149/2003. 

 

Do Presidente Da Secretaria Executiva Dos membros do Conselho 

I - representar o Conselho 

Gestor de Área de Proteção 

Ambiental ; 

II - convocar e presidir as 

reuniões ordinárias; 

III - estabelecer a ordem do 

dia, bem como determinar a 

execução das deliberações 

do Plenário, por meio da 

Secretaria Executiva; 

IV - resolver as questões de 

ordem nas reuniões do 

Plenário; 

V - credenciar, por 

solicitação de membro do 

Conselho, pessoas e 

entidades da sociedade 

civil, representantes das 

Câmaras Municipais, dos 

Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente - 

COMDEMAs e do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente 

- CONSEMA para participar 

de reuniões do Colegiado; 

VI - votar como membro do 

Conselho Gestor e exercer 

o voto de qualidade; 

VII - adotar medidas de 

caráter urgente, 

submetendo- as à 

I - organizar a realização 

das reuniões, a ordem do 

dia, bem como secretariar e 

assessorar o Conselho 

Gestor e as Câmaras 

Técnicas; 

II - adotar as medidas 

necessárias ao 

funcionamento do Conselho 

Gestor e dar 

encaminhamento às suas 

deliberações, sugestões e 

propostas; 

III - dar publicidade às 

decisões do Conselho 

Gestor, divulgando-as na 

região; 

IV - organizar a realização 

das reuniões públicas. 

I - discutir e votar todas as 

matérias que lhe forem 

submetidas; 

II - apresentar propostas e 

sugerir temas para 

apreciação do Colegiado; 

III - pedir vistas de 

documentos, de acordo com 

os critérios estabelecidos no 

regimento interno; 

IV - solicitar ao Presidente a 

convocação de reuniões 

extraordinárias, justificando 

seu pedido formalmente; 

V - propor a inclusão de 

matéria na ordem do dia, 

bem como a priorização de 

assuntos dela constantes; 

VI - indicar pessoas ou 

entidades da sociedade civil, 

representantes de Câmaras 

Municipais, de Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente 

- COMDEMAs, do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente - 

CONSEMA, para participar 

das reuniões, com direito à 

voz, porém, sem direito a 

voto; 

VIII - propor a criação de 

Câmaras Técnicas; 

IX - votar e ser votado para 
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homologação em reunião 

extraordinária do Plenário, 

convocada imediatamente à 

ocorrência do fato; 

VIII - convocar reuniões 

extraordinárias do Plenário, 

quando necessário. 

as funções previstas neste 

decreto. 

Fonte: São Paulo (2003). 
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ANEXO 6 ZONEAMENTO ECONÔMICO – ECOLÓGICO. 

Zona de proteção máxima: característica e usos. 

Zonas Características Usos 

I Zona de Proteção Máxima 

(ZPM) 

Abrange a área que vai a partir 

da cota 1.400 m da curva de 

nível até o extreme limite do 

município de SJC com o 

Estado de MG; predominância 

de declividade superior a 45º; 

contém as nascentes dos 

principais afluentes do Rio do 

Peixe; predominância de 

vegetação nativa como 

campos de altitudes e florestas 

ombrófila; habitats natural da 

espécie do macaco Muriqui 

(Brachyteles arachnoides). 

Pesquisa científica 

relacionada a 

preservação, 

conservação e 

recuperação da 

natureza; manejo 

sustentável dos recursos 

naturais; ecoturísmo ou 

turismo rural 

sustentável; atividades 

rurais sustentáveis; 

atividades culturais 

tradicionais e ocupação 

humana de baixo 

impacto. 

 

Zonas Características Usos 

II Zona de Vida Silvestre 

(ZVS) 

Conforma-se pelos locais de 

remanescente de vegetação 

natural nas APPs definidas 

pela legislação federal – sua 

gestão deverá observar as 

zonas em que estão 

inseridas mais as restrições 

de usos previstas na Lei 

Federal nº 4.771/1965 e suas 

atualizações. 

Preservar os 

ecossistemas 

naturais da biota 

nativa 
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Zonas Características Usos 

III Zona de Conservação 

da Biodiversidade (ZCB) 

Compreende áreas que vão da 

cota altimétrica de 1.100m a 

1.400m; formada pela 

predominância de mata nativa; 

existência de habitats de 

espécies raras, endêmica ou 

sobre pressão de extinção, 

como a Jacutinga e o Muriqui. 

Pesquisa científica; 

manejo sustentável; 

ecoturísmo e turismo 

rural sustentável; 

atividades rurais 

sustentáveis, atividades 

culturais tradicionais; 

ocupação humana de 

baixo impacto; 

processamento 

artesanal de produtos de 

manejo sustentável. 

 

Zonas Características Usos 

IV Zona de Conservação 

dos Recursos Hídricos 

(ZCRH) 

Destinado a proteção e 

conservação da quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos. 

Estas consideram as seguintes 

sub-bacias: Sub-bacias Rio 

Manso; Sub-bacia do Córrego 

Santa Bárbara; Sub-bacia do 

Córrego do Cateto, Sub-bacia 

do Córrego da Couve; Sub-

bacia do Córrego Santa Cruz. 

Pesquisa científica; 

manejo sustentável; 

ecoturísmo e turismo 

rural sustentável; 

atividades rurais 

sustentáveis, atividades 

culturais tradicionais; 

ocupação humana de 

baixo impacto; 

processamento 

artesanal de produtos de 

manejo sustentável; 

comércio e prestação de 

serviços de suporte aos 

usos e atividades 

permitidos. 
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Zonas Características Usos 

V Zona de Ocupação 

Diversificada (ZOD) 

Compreende a área delimitada 

pelo Rio do Peixe até a cota 

1.100m; predominância de 

áreas cobertas por pastagens 

e campos antrópicos, 

presença de vilas rurais, sítios 

e fazendas. 

Atividades rurais 

sustentáveis, 

atividades e 

empreendimentos de 

turismo sustentável; 

ocupação humana 

descontínua; atividades 

culturais tradicionais; 

equipamentos públicos 

e comunitários; 

produção de baixo 

impacto e abrangência 

local; comércio e 

prestação de serviços. 

 

Zonas Características Usos 

VI Zona de Ocupação 

Dirigida (ZOI) 

Áreas onde encontra-se o 

processo de urbanização, 

onde a ocupação deve ser 

planejada e controlada, 

correspondendo a três áreas 

descontínuas. 

Residencial; atividades 

culturais tradicionais; 

atividades comerciais e 

de serviços não 

incômodo ao uso 

residencial; 

agroindustria e 

atividade industrial de 

baixo impacto e 

incidência local; 

equipamentos públicos 

e comunitários. 

Fonte: São Paulo (2008).  
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ANEXO 7 REORGANIZAÇÃO DO CG SEGUNDO RESOLUÇÃO SMA Nº 112/2017. 

 

Composição do Poder Público 

 1 representante indicado pela Fundação para a Conservação e a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo - Fundação Florestal, que será o Presidente do 

Conselho;  

 1 representante indicado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental - CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente;  

 1 representante indicado pelo Escritório de Desenvolvimento Rural - EDR de 

Pindamonhangaba, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da 

Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento; e  

 3 representantes indicados pelo Município de São José dos Campos. 

Composição da sociedade civil 

 
 1 representante indicado por organizações não governamentais ambientalistas;  

 1 representante indicado por instituições de ensino e pesquisa;  

 1 representante indicado por associações de bairro da região da Área de Proteção 

Ambiental - APA São Francisco Xavier;  

 1 representante indicado por organizações não governamentais; e  

 2 representantes indicados por entidades de classe. 

Fonte: São Paulo (2017).  
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ANEXO 8 COMPOSIÇÃO DO CG APA SFX PARA O BIÊNIO 2017-2019 – 

RESOLUÇÃO SMA 150/2017. 

 

I - Do Poder Público:  

 Pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 

São Paulo: Renato Farinazzo Lorza, como titular e Izabel Cristina Machado como 

suplente;  

 Pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente: Rogerio Eugenio Marcondes como titular e Vonyr 

Cristina Cintra como suplente;  

 Pelo Escritório de Desenvolvimento Rural – EDR de Pindamonhangaba, da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, da Secretaria de Estado de 

Agricultura e Abastecimento – SAA: Domingos Sávio Cecchetti Vaz como titular e 

Paulo Henrique Salgado de Queiroz como suplente; 

 

 Pelo Município de São José dos Campos: 

 Marcos André da Rosa como titular e Alberto Vasconcelos Queiroz como 

suplente;  

 Andrea Sundfeld como titular, e Henrique Augusto Robortella como 

suplente;  

 Ronaldo Gonçalves Madureira como titular, e Lívia Correa Silva como 

suplente. 

 II - Da Sociedade Civil: 

 Pela organização não governamental ambientalista – Associação para 

Conservação das Aves do Brasil – SAVE Brasil: Alecsandra Tassoni Pereira como 

titular e Luciane Simões de Almeida como suplente;  

 Pela instituição de ensino e pesquisa – Fundação Valeparaibana de Ensino, 

mantenedora da Universidade do Vale do Paraíba – FVE/Univap: Maria Angélica 

Toniolo como titular e Maria Regina de Aquino Silva como suplente; 

 Pela associação de bairros da região da Área de Proteção Ambiental – APA 

São Francisco Xavier – Associação Cultural dos Moradores de Lavras – 

ALAVRAS: Cinthia Crelier de Ginzo como titular e Raquel Cristina de Lima como 
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suplente;  

 Pela organização não governamental – Sociedade Amigos de São 

Francisco Xavier – SASFX: Delsnira Alves Magalhães Lima como titular e André 

Luis Pereira Lima como suplente. 

 Pelas entidades de classe: 1- Estevan Ricardo da Rosa como titular e Valci 

Rodolfo Vitor de Araújo como suplente, todos da ATUS – Associação de Turismo 

Sustentável de São Francisco Xavier; 

 Pelas entidades de classe: 2- Antonio Carlos de Carvalho Braga como 

titular e Gregório Eduardo Franco Vino como suplente, todos da FREPESP – 

Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo. 

Fonte: São Paulo (2017). 


