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1. Introdução 
 

A WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. apresenta o Relatório da Oficina de 
Zoneamento, o qual apresenta a sistematização da Oficina de Zoneamento, realizada 
no dia 21 de outubro de 2017. Esta etapa do planejamento participativo compõe os 
serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano de Manejo (PM) da Área 
de Proteção Ambiental (APA) Municipal de Campinas, criada pela Lei Municipal nº 
10.850/2001, a partir da revisão, atualização e complementação do “Plano de Gestão 
da Área de Proteção Ambiental da região de Sousas e Joaquim Egídio – APA 
Municipal” de 1996, referente ao Termo de Contrato nº 094/2016, celebrado em 17 
de maio de 2016 e Ordem de Serviço n.01/2016, emitida em 06 de junho de 2016, a 
partir da qual foi autorizado o início dos trabalhos. 

2. O Planejamento Participativo (PP) na elaboração do Plano de Manejo 
 

A elaboração do Plano de Manejo pressupõe a utilização de metodologia 
participativa, ou seja, o desenvolvimento de atividades que possibilitem a inclusão 
da sociedade e parceiros institucionais, visando seu envolvimento e 
comprometimento nas estratégias e ações propostas. O planejamento participativo 
tem maiores condições de compatibilizar as demandas da sociedade - 
principalmente da parcela da população que enfrenta maiores dificuldades de acesso 
aos serviços públicos - às diretrizes estratégicas e linhas de ações prioritárias a 
serem previstas e recomendadas, tendo em vista o bom cumprimento dos objetivos 
de gestão da APA. 

O processo participativo permite a construção de um pacto sobre usos no território 
da APA de Campinas, possibilitando maiores condições de efetividade do Plano de 
Manejo, e, consequentemente, da gestão da unidade de conservação. A metodologia 
delineada busca o envolvimento da sociedade local na elaboração do Plano de 
Manejo, tornando-a partícipe e corresponsável das estratégias estabelecidas. Esta 
condução significa uma oportunidade para se obter o reconhecimento da 
importância da APA de Campinas e de sua contribuição para a sociedade e, ao 
mesmo tempo, permite identificar lideranças que poderiam apoiar a solução de 
impasses que ocorram no território. Visa também à identificação e ordenamento de 
atividades socioculturais e econômicas de interesse da comunidade que utiliza a 
APA, procurando incorporar ao Plano de Manejo práticas que possibilitem o uso 
sustentável dos recursos e, ao mesmo tempo, desenvolvimento social justo e 
equitativo.  
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3. A Oficina de Zoneamento 
 

Em julho de 2017, com o suporte técnico da equipe da WALM foram realizadas pelas 
equipes da SVDS e FJPO, reuniões setoriais (grupos de interesse atuantes na APA), 
com o objetivo de apresentar e discutir a primeira versão do zoneamento, a partir do 
diagnóstico técnico e participativo, motivando a reflexão sobre o zoneamento da UC 
e seu regramento previamente à Oficina de Zoneamento. Posteriormente, essas 
contribuições foram sistematizadas e serviram para ajustes à proposta atual.  

A partir dos resultados obtidos na discussão da primeira versão do zoneamento e 
seguindo as premissas estabelecidas entre equipe de elaboração do Plano de Manejo 
e o Grupo de Trabalho de Acompanhamento (GTA) do Plano de Manejo, a agenda de 
trabalhos da Oficina de Zoneamento foi definida conjuntamente com os integrantes 
da SVDS e Fundação José Pedro de Oliveira no dia 09 de outubro de 2017.   

A oficina de zoneamento foi realizada no dia 21 de outubro de 2017 (sábado) das 8h 
às 18h na E.E.E.E. Dr. Prof. Thomas Alves, localizada na Rua Conselheiro Antônio 
Prado, 50, em Sousas. As informações obtidas na Oficina de Zoneamento serão aqui 
apresentadas e discutidas a fim de subsidiar a proposta consolidada e também os 
programas de gestão da APA de Campinas. 

 

Objetivos:  

• Construir o zoneamento e as regras de uso de cada zona. 
 

A oficina foi estruturada conforme a figura a seguir: 
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3.1. Mobilização e balanço da participação 
 

Os participantes foram convidados para a oficina quinze dias antes da data 
agendada.  A mobilização para a Oficina de Zoneamento seguiu a mesma estratégia 
de divulgação da oficina anterior, de forma que houve a divulgação por meio de 
cartazes em pontos estratégicos dos bairros abrangidos pela APA de Campinas, e o 
envio de convites por e-mail para os participantes escolhidos como representantes 
nas reuniões setoriais de fevereiro acrescidos dos participantes das setoriais de 
julho.  

Os convites também foram feitos através de telefone móvel, via whatsapp, meio que 
se mostrou mais eficaz para comunicação com os grupos nos eventos anteriores. Os 
convidados foram orientados a realizar inscrição no evento previamente, de maneira 
que se pudesse dimensionar a participação e a melhor estratégia de trabalho em 
grupos. Visando o melhor aproveitamento da oficina, as pessoas que confirmaram a 
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participação receberam por e-mail, como material de apoio um Caderno Síntese do 
Zoneamento. Este material apresentava:  

• A síntese das propostas de zoneamento da APA de Campinas, incluindo 
diretrizes gerais, missão, visão e objetivos específicos da APA, resultantes do 
Diagnóstico; da Oficina de Avaliação Estratégica realizada em junho de 2017, 
das Reuniões Setoriais e do trabalho conjunto da WALM, CONGEAPA, FJPO, 
SEPLURB e SVDS; 

• O conjunto de normas que integram o zoneamento, gerais (para todas as 
zonas) e específicas (para uma ou mais zonas) e conforme quatro categorias: 
incentivadas, permitidas, admissíveis e proibidas. 

Até a data da oficina foram confirmados 47 participantes e que foram divididos em 5 
grupos, incluindo os próprios membros da SVDS e FJPO, considerados também como 
atores de interesse nesta atividade. Dos inscritos, 12 não estiveram presentes no dia 
da oficina, que contou com 51 participantes no total, ou seja, com 15 que não se 
inscreveram anteriormente. 

3.2. Abertura 
 

O dia teve início com uma breve recepção dos participantes, momento em que foi 
realizada a abertura do evento pelo Secretário do Verde e do Desenvolvimento 
Sustentável, Rogério Menezes, seguido por uma breve retomada sobre os princípios 
norteadores da oficina para consenso e respeito aos demais participantes e objetivos 
do trabalho.   

A primeira atividade da oficina foi uma apresentação expositiva, pelo Coordenador 
técnico-executivo do Plano, apresentando a linha do tempo dos trabalhos feitos até o 
momento para o Plano de Manejo, bem como dos objetivos, missão e visão da APA, 
os quais foram apresentados por Thomaz Henrique Barrella, da Fundação José Pedro 
de Oliveira: 

Missão: Ser reconhecida como uma unidade de conservação de uso sustentável de 
referência em um contexto metropolitano, onde o ser humano e natureza se 
beneficiam mutuamente, criando prosperidade. 

Visão: Viabilizar a melhoria da qualidade de vida através da valorização, proteção e 
fortalecimento do patrimônio natural e sociocultural, garantindo as funções 
ecológicas, a conservação da biodiversidade e a produção de água. 

Objetivos: Conservação dos recursos hídricos; conservação do patrimônio natural; 
conservação do patrimônio cultural; prosperidade socioeconômica; infraestrutura; 
controle de pressões; e gestão compartilhada. 

Foi apresentado também o zoneamento proposto e o detalhamento das premissas 
para estabelecimento das zonas, de acordo com os diagnósticos técnicos e 
legislação pertinente. Os grupos já divididos desde a recepção através de seus 
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crachás de identificação foram orientados ao início do trabalho. Para tanto, foram 
seguidas algumas funções da oficina anterior: um anfitrião do grupo, responsável por 
sistematizar as informações discutidas e por apresentar aos demais grupos durante 
a exposição dos trabalhos de cada zona. 

  

Figura 1. Abertura oficial da Oficina feita pelo 
secretário da SVDS – Prefeitura de Campinas 

Figura 2. Apresentação das premissas do 
zoneamento, pelo CTE – Walm Ambiental 

 

3.3. Definição de zoneamento pelos grupos 
 

Após a abertura da oficina e exposição quanto ao conteúdo a ser aprofundado na 
mesma, foram iniciados os trabalhos dos grupos. As atividades foram divididas por 
zonas propostas para a APA Campinas e seguiram o mesmo roteiro metodológico: 
Zona de Ocupação Controlada, Zona de Manejo Sustentável, Zona de Proteção de 
Manancial, Zona de Conservação Geoambiental e Zona de Conservação da 
Biodiversidade. 

Cada grupo tinha à disposição um mapa com o zoneamento proposto e cavaletes 
com flip chart para sistematizar as ideias para cada zona, de acordo com os 
diferentes níveis de regramento de usos apresentados: 

� Usos Incentivados: Ações desejáveis e compatíveis com os objetivos da APA 
que poderão ser desenvolvidas e para as quais serão criados ou readequados 
instrumentos específicos de políticas públicas; 

� Usos Permitidos: Usos que poderão ser implementados, desde que respeitada 
a legislação pré-existente e os procedimentos de autorização ou licenciamento 
definidos pela legislação aplicável; 

� Usos Admissíveis: Usos não compatíveis com os objetivos determinados para a 
Zona, e com a visão, missão e objetivos da APA; 

� Usos proibidos: Usos não compatíveis com os objetivos determinados para a 
Zona, e com a visão, missão e objetivos da APA. 

Para cada zona a ser trabalhada os grupos recebiam um pequeno quadro-síntese de 
exemplo sobre esta zona, construído pela equipe da SVDS e WALM e resultante de 
reuniões com o GTA, para que pudessem orientar suas ideias e organização. A fim de 
conhecer a percepção dos participantes sobre as ideias e propostas dos demais 
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grupos, após o tempo de discussão e produção individual, os grupos foram 
convidados a visitá-los, entre si, e avaliarem as propostas. Os grupos foram 
orientados a marcar as propostas dos demais em vermelho, em caso de discordância 
e verde, em caso de concordância. Cabe destacar que não necessariamente um 
grupo marcou todas as propostas de outro grupo em vermelho ou verde, tendo 
liberdade para somente avaliar o que achasse pertinente. Por isso, algumas vezes 
pode haver propostas em branco.  Por vezes, durante a avaliação os grupos não 
discordavam ou não concordavam totalmente com alguns usos propostos, e 
marcaram com duas bolinhas simultaneamente (verde +vermelha) indicando que a 
concordância total dependeria de aprofundamento, com regramento específico. 
Esses casos foram representados na presente sistematização da produção com a cor 
verde com: “Ressalva”. Além disto, alguns grupos solicitaram maiores 
detalhamentos ou explicações sobre propostas realizadas pelos demais grupos que, 
considerando o tempo de oficina e a agenda proposta, não puderam ser discutidas 
durante a mesma. Estes comentários foram reproduzidos em forma de nota de 
rodapé das cores de avaliações realizadas.   

A presente sistematização segue a ordem de trabalho durante a oficina e foi 
estabelecida de maneira que a lógica de encadeamento de regras fosse facilitada 
para os participantes, a partir da zona menos restritiva (Zona de Ocupação 
Controlada) até a mais restritiva (Zona de Conservação da Biodiversidade).  

Importante registrar que os resultados expostos a seguir são reproduções fidedignas 
da produção e exposição pelos grupos durante a oficina. Portanto, estão de acordo 
com a opinião de cada grupo e podem, portanto apresentar desiguais entre si.  

 
Figura 3. Início dos trabalhos em grupo Figura 4. Grupo 1 trabalhando com mapa 

 
Figura 5. Grupo 2 durante trabalho Figura 6. Grupo 3 durante trabalho 
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Figura 7. Grupo 4 durante trabalho Figura 8. Grupo 5 durante trabalho 

  
Figura 9. Exemplo de Avaliação das sugestões pelos demais grupos 

  
Figura 10. Visita ao Grupo 2 Figura 11. Visita ao Grupo 1 

  
Figura 12. Visita ao Grupo 3 Figura 13. Visita ao Grupo 4 
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Figura 14. Visita ao Grupo 5 

3.3.1. Zona de Ocupação Controlada 

A primeira zona trabalhada pelos grupos foi a Zona de Ocupação Controlada (ZOC), 
que abrange localidades que integram o Perímetro Urbano de Campinas, 
compreendendo os distritos de Sousas e Joaquim Egídio e os bairros Carlos Gomes, 
Gargantilha e Jardim Monte Belo. Foi delimitada a partir de parâmetros 
determinantes e subdividida em 3 subzonas. 

� ZOC Sousas – perímetro urbano onde não incide Zona de Conservação 
Geoambiental (ZCG) ou Zona de Conservação da Biodiversidade (ZCB) e Zona 
de Proteção de Manancial (ZPM). 

� ZOC AR-14 (Carlos Gomes, Jardim Monte Belo e Chácara Gargantilha) – 
perímetro urbano onde não incide ZCG ou ZCB/ZPM.  

� ZOC Joaquim Egídio – perímetro urbano onde não incide ZCG ou ZCB/ZPM. 
Inclui ainda Morada das Nascentes e Capoeira Grande.  

Os objetivos desta zona são disciplinar o processo de ocupação urbana; garantir a 
taxa de permeabilidade do solo e baixo adensamento; promover a recuperação de 
APP; garantir controle das atividades que possam iniciar processos erosivos. No setor 
de ZPM acrescenta-se também o incentivo a criação de parques lineares. 

Os regramentos e atividades sugeridas pelos participantes para esta Zona será 
apresentada dividida pelos grupos. 

3.3.1.1. Grupo 1 

Por se tratar de uma Zona urbana e, portanto, menos restritiva, o Grupo 1 optou por 
não colocar as atividades que consideravam proibidas, conforme quadro abaixo. 

Quadro 1 Produção do Grupo 1 sobre a Zona de Ocupação Controlada 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis 

Parcelamento 
com lotes 
menores que 
1000 

    Importante - moradia 
de baixa renda, 
instituição de ZEIS 
(parâmetros ou usos 
incentivados) 

    Usos urbanos e verticalização com alta 
permeabilidade, baixo adensamento e 
áreas públicas compatíveis com os usos, 
especialmente área verde 

    

     Viário - escoar 
produção (gado, 
madeira, insumos 
etc.) 

    Parcelamento para fins industriais, 
logística e varejista, pensando no 
escoamento da produção de alimento 
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3.3.1.2. Grupo 2 

O grupo 2 trabalhou apenas com propostas de usos incentivados e proibidos. Foi o 
único grupo que fez considerações e sugestões de modificações a respeito do 
objetivo da Zona. A observação deixada pelo grupo foi: “Substituir objetivo “Garantir 
a permeabilidade do solo” por: “Garantir a infiltração de água no solo em quantidade 
e qualidade superiores à situação atual, através de técnicas sustentáveis de 
drenagem urbana, priorizando a permeabilidade em áreas públicas estrategicamente 
localizadas”. 

O Grupo complementou sua produção com a informação: “Taxa de permeabilidade 
não garante a qualidade. Objetivo: Garantir a infiltração de água no solo em 
quantidade e qualidade superiores à situação atual. Instrumento: Através de técnicas 
sustentáveis de drenagem urbana (priorizando a permeabilidade em áreas 
públicas)”.  

Ainda sobre este assunto foi deixado um comentário sobre o assunto: “Objetivo 
menor densidade = elitização! - podemos estabelecer a densidade. Proposta: 
garantir a recarga com quantidade e qualidade (do ponto de vista da vazão), área 
permeável no controle público, não dentro dos lotes”. No entanto, por se tratar de 
uma anotação não oficial, não se pode considerar produção coletiva, podendo a 
representar a opinião de apenas um ou poucos participantes, uma vez que a frase 
escrita na produção oficial do grupo possuía pequenas alterações. 

Quadro 2 Produção do Grupo 2 sobre a Zona de Ocupação Controlada 

Usos incentivados Usos Proibidos 

EHIS - Empreendimentos Habitacionais de 
interesse social, através da demarcação de ZEIS 

    
Indústrias poluentes 

    

E cota de solidariedade para novos 
empreendimentos, dentro de parâmetros 
sustentáveis de ocupação e drenagem (Infra) 
(definir mínimo obrigatório) 

    Usos incômodos, definido por 
EIV e estudo de Impacto de 
vizinhança, para 
empreendimento de grande 
porte 

    

Vilas de pequeno porte 
    Loteamentos sem destinação 

de cota de terrenos 
populares (cota solidária) 

Ressalva 
   

Ecovilas urbanas          
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3.3.1.3. Grupo 3 

Na primeira atividade, o Grupo 3 optou por se concentrar nos usos incentivados na 
ZOC.  

Quadro 3 Produção do Grupo 3 sobre a Zona de Ocupação Controlada 

Usos incentivados 

Considerar formas de ocupação que contemplem diversos perfis e classes 
sociais 

    

Instalar rede de água e esgoto o (100% urbano)     

Áreas de interesse social     

Considerar áreas para membros da família atual   Ressalva  

intensificar fiscalização sobre ocupação     

lotes de 500m² (novos)     

Considerar lógica de ecovila     

Evitar adensamento urbano     

 

3.3.1.4. Grupo 4 

O grupo 4 estabeleceu propostas para todos os tipos de usos previstos para a ZOC. 

Quadro 4 Produção do Grupo 4 sobre a Zona de Ocupação Controlada 

Usos Permitidos 
Usos 

incentivados 
Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Densidade X Metragem 
mínima de lote 

    

Plantio 
de 
Mata 
ciliar, 
por 
meio 
do BAV 

    Indústria/comérci
o que mitiguem 
todos os seus 
impactos de 
forma positiva 
para a natureza 
(baixo ruído, 
resíduo, poluição 
atmosférica, 
efluentes) 

    

Supressão 
de 
fragmentos 
florestais 
nativos 

  
R
e
s
s
a
l
v
a 

 

Indústrias (mitigação de 
impactos) 
empreendimentos - 
permitidos se 
sustentáveis (sem 
barulho, luz noturna, 
vibração, não poluente) 

                   

Regulamentação da 
largura 30m de APPs - 
zonas urbanas 

                   

Definição de 50% de área 
permeável do 
empreendimento 

 R
e
s
s
a
l
v
a 

                 

 



 

13 

 

3.3.1.5. Grupo 5 

O grupo 5 estabeleceu propostas somente para usos permitidos e usos proibidos. 

Quadro 5 Produção do Grupo 5 sobre a Zona de Ocupação Controlada 

Usos Permitidos Usos Proibidos 

Permitir Vila e ecovilas     Mineração   1  

Subdividir lote Ressalva         

Incentivar energia limpa, usina solar (com incentivo $, IPTU, 
por exemplo) 

         

Cisterna, reuso de água cinza (água chuva)          

Definir parâmetros para zoneamento industrial          

Permitir Verticalização, com critério (BED ZED, por exemplo)          

Incentivar ZEIS (definir local)          

Permitir Vila          

Contrapartidas sociais para projeto empreendimento (escolas, 
posto de saúde) 

         

 

3.3.2. Zona de Manejo Sustentável 

A segunda zona trabalhada pelos grupos foi a Zona de Manejo Sustentável (ZMS), a 
qual é dividida em duas subzonas: a primeira localizada ao norte da APA abrange as 
localidades de Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha e a segunda ao sul os 
distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Os parâmetros determinantes se baseiam em 
informações espaciais do estudo do meio biótico (ausência de fragmentos maiores 
que 45 ha, estágio sucessional inicial e médio, e prioridades alta e muito alta 
indicadas pelo PMV), além de informações espaciais do estudo do meio físico que 
resultaram na fragilidade potencial e emergente (geologia, geomorfologia, pedologia 
e declividade), e por fim, na caracterização da população, infraestrutura e histórico 
de ocupação.   

Na região de Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha os objetivos são de: 
proporcionar a valorização do patrimônio arquitetônico e sociocultural local; 
promover o desenvolvimento de atividades adequadas, principalmente de resgate da 
cultura rural e do turismo associado; buscar soluções para o tratamento de efluentes 
sanitários e destinação adequada de resíduos sólidos; promover a valorização de 
potenciais turísticos da região envolvendo a comunidade, tanto nas descobertas 
destes potenciais como promovendo a intensificação de geração de empregos neste 
ramo; promover o desenvolvimento de atividades econômicas rurais compatíveis 
com a APA; promover o manejo sustentável dos recursos naturais por meio do 
incentivo e apoio ao estabelecimento/incremento de atividades agroecológicas 
(sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, etc.) e de práticas de conservação do 
solo e da água; e incentivar serviços de infraestrutura para dinamizar o 
desenvolvimento de atividades culturais, turísticas e de educação ambiental da APA. 

                                                           
1 Água e desassoreamento 
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Na subzona de Sousas e Joaquim Egídio os objetivos são: proporcionar a valorização 
do patrimônio arquitetônico e sociocultural local; promover o ordenamento das 
atividades turísticas já instaladas; promover monitoramento do tratamento de 
efluentes sanitários e destinação de resíduos sólidos; promover o incremento da 
agricultura orgânica na zona; promover o desenvolvimento de atividades 
econômicas rurais compatíveis com a APA; e conter os vetores de pressão a zona.  

A sugestão inicial era de que os grupos fizessem propostas específicas para as 
subzonas. No entanto, os grupos optaram por tratar toda a ZMS da mesma maneira, 
à exceção de indicações pontuais.  

Nesta Zona, após a experiência do trabalho inicial feito sobre a ZOC, os grupos 
produziram de maneira mais objetiva e estruturada, de maneira que as propostas 
ficaram mais alinhadas.  

3.3.2.1. Grupo 1 

Segundo a visão do grupo 1, a APA poderia apresentar somente duas zonas distintas. 
Por isso, este grupo detalhou as atividades que considerava importante para APA, 
principalmente as permitidas, unindo às atividades admissíveis (aqui chamada de 
permissíveis), por entender que qualquer uso pode ser compatível mediante 
regramentos específicos. A avaliação pelos demais grupos seguiu os critérios 
estabelecidos para a ZMS como proposto na proposta de zoneamento apresentada. 
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Quadro 6 Produção do Grupo 1 sobre a ZMS. O grupo optou por unificar os usos permitidos com os admissíveis, 
denominado pelos integrantes de permissíveis.  

Usos Permitidos/ Permissíveis Usos Incentivados Usos Proibidos 

Apicultura (uso permitido) 

    

Certificação 
da APA 

    Esclarecer: o que é 
indústria e 
comércio de 
grande porte? 
Falta parametrizar 
objetivamente 

    

Barramentos (com regramento de acordo 
com porte) 

    

S.I.M. - Selo 
de Inspeção 
Municipal 

    

Muros para 
delimitar 
propriedade 

a
l
a
m
b
r
a
d
o 

   

Parcelamento do módulo Rural (Com 
regras) 

    Recuperaçã
o e 
melhoria de 
estradas 
rurais 
públicas 

    
Mineração, exceto 
para 
desassoreamento 
e produção de 
água 

  2  

Formação de condomínio rurais 
(agro./ecovila) para produção rural (com 
regras de permeabilidade, recuperação de 
e APP, resíduos, água etc.) para produção 
rural e hotelaria. 

   3 SAFs, silvo 
pastoris, 
lavoura-
pecuária-
floresta 

    
Proibido proibir 
sem compensar ou 
dar contrapartidas 

    

Todo uso rural é permitido ou, no mínimo, 
permissível 

              

As unidades da APA, privadas/propriedades, 
precisam ter sustentabilidade econômica 
para garantir a ambiental 

              

Silvicultura: nativas ou exóticas não 
invasoras 

  R
e
s
s
a
l
v
a

 

          

Comércio, serviços de receptividade, 
hotelaria, clínicas, idosos/ terapêuticas. 
Pesquisa, desenvolvimento e educação 

              

Desassoreamento com possibilidade de 
comercializar o material 

              

Piscicultura, nativas e exóticas 

  R
e
s
s
a
l
v
a 

           

Produção de água (envase)               

                                                           
2 Desassoreamento - regrar 
3 Não é loteamento ou chácaras de recreio (Não foi possível identificar se era um comentário ou produção do grupo, 
pois estava escrito a caneta comum) 
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Usos Permitidos/ Permissíveis Usos Incentivados Usos Proibidos 
Campos esportivos (ex.: golfe, hipismo, 
ciclismo - MTB etc.) 

              

Viário adequado para acesso, uso turístico, 
escoamento da produção 

              

Empréstimo de solo até 100m³ ( ou 
parametrizar) 

              

Pecuária               

Transporte público               

Segurança/ ronda ostensiva rural               

Agroindústria (artesanal, certificada, com 
porte adequado - parametrizar) - destilaria, 
vinícola, cozinha, produção fibras, 
compostagem etc., beneficiamento e 
embalamento produtos 

              

Unidades de recepção e triagem e 
escoamento/destinação do lixo rural 

              

 

3.3.2.2. Grupo 2 

O Grupo 2 apresentou propostas de usos para todas as categorias de atividades 
previstas no zoneamento apresentado. Os participantes preferiram se focar nos usos 
proibidos, entendendo que, por se tratar de uma Zona intermediária de restrição, 
que visa o manejo sustentável, as atividades proibidas devem ser claras, e as 
demais atividades podem ser utilizadas mediante regramentos específicos. 

Quadro 7 Produção do Grupo 2 para a ZMS, incluindo todas as categorias de usos propostas no zoneamento.  

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Parcelamento do solo rural 
> 20000 m² (n/s) 
(Regulamentação do 
parcelamento e aprovação 
via Prefeitura) 

    

Agroflorestas 

    Indústrias e 
manufatura
s com 
controle 
ambiental 

4 
 

  

Eucalipto 

    

Agrovila rurais (moradia + 
produção agrícola) (+ usos 
institucionais + comércio) 
Ex.: 1.000.000 m²/20.000 
= 50 unidades 
concentradas + Comércio 
e equipamento públicos + 
Produção Agrícola e 
Reflorestamento 

R
e
s
s
a
l
v
a 

   

Reflorestamen
to e serviços 
ambientais 

         

Monocultu-
ras 

R
e
s
s
a
l
v
a 

   

     

Turismo 
(Regulamentar 
hotéis, 
restaurantes, 
SPA) 

         

Agrotóxico 

  R
e
s
s
a
l
v
a 

 

     Pavimentação 
das Estradas e 
Transporte 

         Indústria 
de asfalto, 
pneu, 

    

                                                           
4 Agroindústria 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 
público carvoaria, 

olaria 
     Reativação do 

Bonde 
5 

 
       

Mineração 6 
   

     

 

         Barragens 
de grandes 
proporções 

7 
   

     

 

         Indústria 
geradora 
de resíduo 
contami-
nante sem 
tratamento 

    

     

 

         Festas 
comerciais 
(abertas) 
com 
grande 
concentra-
ção de 
pessoas 

 R
e
s
s
a
l
v
a 

R
e
s
s
a
l
v
a 

 

     

 

         Grandes 
movimenta
ções de 
terra para 
a 
construção 
de platôs 

  

8 

 

     
 

         Fogos de 
artifício 

    

     

 

         

Linhas de 
alta tensão 
acima de 
500 kW 

  R
e
s
s
a
l
v
a 

 

 

3.3.2.3. Grupo 3 

O grupo 3 optou por apresentar somente os usos permitidos e os usos admissíveis 
para a ZMS.  

Quadro 8 Produção do Grupo 3 para ZMS.  

Usos Permitidos Usos Admissíveis 

Criação sustentável de animais 
    Criação intensiva (confinamento) 

de animais - com alto impacto 
ambiental - criar regulamentação 

    

Incentivar Ecovilas 
    Festas e eventos com som 

elevado - regulamentar som 
elevado/horário 

    

                                                           
5 cuidados segurança, fogo 
6 água, desassoreamento 
7 acima de 10ha 
8 100m³ 
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Usos Permitidos Usos Admissíveis 

Incentivar roteiros turísticos 
    Silvicultura: forma deve evitar 

degradação das nascentes 
(regulamentar) 

    

Melhorar acessos viários com pavimentação 

   R
e
s
s
a
l
v
a

Barramentos: evitar novos e 
propor a regulamentação (até 
obra) 

  R
e
s
s
a
l
v
a 

 

Meios de comunicação          

Substituir fossas negras por sistemas 
biodigestores 

         

Incentivos para recuperação de nascentes + 
aumento da capacidade de infiltração de água 

         

Criar incentivos para manutenção ou recuperação 
de florestas 

         

Captação de água subterrânea/ Superficial para 
uso comercial somente se aplicada compensação 
ambiental - acima de 5m³/dia 

  R
e
s
s
a
l
v
a 

      

Promoção de oficinas de capacitação sobre 
incentivos, programas, projetos existentes para 
promoção de recuperação de nascentes + 
reflorestamentos e outros 

         

Buscar parcerias com SENAR para promoção de 
capacitação artesanatos etc. 

         

 

3.3.2.4. Grupo 4 

O grupo 4 apresentou propostas para todas as categorias de uso da ZMS.  

Quadro 9 Produção do Grupo 4 para ZMS.  

Usos Permitidos Usos incentivados 
Usos 

Admissíveis 
Usos Proibidos 

Agroindústria devidamente 
regulamentada 

    
Gestão 
sustentável 
de resíduos 

    Regrame
nto de 

eventos 
na área 
da ZMS 

    
Esporte 
motorizado 
(motocross
) 

    

Instalação de ecoponto 

    
Implantar o 
PAM com os 
municípios 
do entorno 
da APA 

         
Descarte 
de resíduos 
sólidos e 
efluente 
não tratado 

R
e
s
s
al
v
a 
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Produção artesanal e comercialização 
de comidas e bebidas de origem 
vegetal e animal 

    

Incentivar 
compensaç
ões 
ambientais 
na área da 
APA 

              

Coleta de lixo 
     

              

Aceiro nas áreas de servidão das 
estradas e nas propriedades agrícolas      

              

Novo viário pavimentado para 
escoamento de produção, turismo, 
circulação de moradores, ligando à 
rodovias próximas, sem passar pelo 
centro de Sousas e Joaquim Egídio 

9 
    

              

Pousadas rurais, hotéis rurais, 
devidamente regulamentados      

              

 

3.3.2.5. Grupo 5 

O grupo 5 apresentou propostas para todas as categorias de uso da ZMS e foi o 
único a destacar alguma diferença para entre as subzonas.  

Quadro 10 Produção do Grupo 5 para ZMS.  

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis 
Usos 

Proibidos 

Ecovila 
agrícola 

    

Ciclovia (ZMS Sousas e J. E) 

    

Ecoponto 

    Uso de 
agrotó
xico 
(para-
metri-
zar) 

    

Atividade 
econômicas 
regradas com 
bioengenharia 
- instaladas 
deverão se 
adequar 

    

Trilha ecológica educativa 
(a pé, bike) (ZMS Sousas e 
J.E) 

    Clubes, 
Associações 
(parametrizar) - 
regra clara para 
tamanho e uso 
(entender 
melhor 
loteamentos 
irregulares) 

10  11       

Hotel fazenda 

    

Limpeza pública do rio 

    Se considerar 
possibilidade 
Ecovila 
(diferente renda) 

         

Turismo 
agrícola/ rural 
/ ecológico 

    
Fiscalização de 
parcelamento irregular 

              

Restaurante 
(regra) 

    Reciclagem de materiais 
inorgânicos 

              

Rever 
parcelamento 
mínimo do 
polo rural 

    PS Ambiental               

                                                           
9 detalhar 
10 discutir melhor 
11 discutir melhor 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis 
Usos 

Proibidos 
(para mais), 
parametrizar 
(ZMS 
Gargantilha e 
Carlos 
Gomes) 

     Agricultura orgânica com 
política pública de 
incentivo $ (PSA) 

              

     Escola técnica agrícola/ 
agropecuária 

              

     Associativismo/ 
Cooperativismo 

              

     Economia solidária/ 
economia verde 

              

     Energia renovável               

     Biodigestor/ Sistema de 
filtro biológico 

              

     Bioengenharia               

     Conservação de estradas 
(drenagem adequada, 
pavimentação) 

              

     Regrar e coibir 
parcelamento irregular 

              

     Transporte público Rural               

     Permitir pavimentar 
estradas desde que com 
regras (área máxima - leito 
carroçável, drenagem, 
controle de tráfego, 
ciclovia, trilhas etc. 
(Incentivar produção rural, 
gerar mão de obra). Formar 
técnico - curso de gestão, 
produção. Parcerias 
Embrapa, Unicamp, CAT 

              

 

3.3.3. Zona de Proteção de Manancial 

A Zona de Proteção de Manancial (ZPM) compreende a porção sul da APA, cujos 
terrenos apresentam alta fragilidade ambiental, forte pressão à ocupação e 
importância para a proteção de manancial hídrico. Os parâmetros determinantes 
para definição desta zona foram as informações espaciais do meio biótico constando 
a presença de fragmentos florestais maiores que 45 ha, estágio sucessional inicial e 
médio e prioridades alta e muito alta, informações espaciais do estudo do meio físico 
que resultaram na fragilidade potencial e emergente (geologia, geomorfologia, 
pedologia e declividade), informações do meio socioeconômico reconhecido como 
vetor de pressão, e bacias hidrográficas indicadas como produtoras de água e de 
manancial pelo PMRH. 

Os objetivos desta zona são de: conservar os remanescentes de vegetação nativa 
que tenham alto valor para a biodiversidade; promover a conectividade da 
paisagem; proteger os recursos hídricos que atendem a 95% do abastecimento 
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público; incentivar a adequação ambiental das propriedades rurais em relação aos 
aspectos de fragilidade e biodiversidade; incentivar estratégias adequadas ao 
tratamento de efluentes sanitários e disposição de resíduos; conservar e garantir a 
qualidade e quantidade das águas dos mananciais de abastecimento público e 
restringir as atividades e obras que potencializem o risco de erosão do solo e a 
contaminação dos recursos hídricos; e conter a continuidade do processo de 
parcelamento irregular do solo.  

As produções dos grupos são apresentadas a seguir.   

 

3.3.3.1. Grupo 1 

Segundo a visão do Grupo 1, as zonas de conservação da APA apresentam 
características muitos semelhantes, e, portanto, as propostas de usos e regramentos 
deveriam ser iguais. Desta forma, reproduziram para a ZPM a mesma produção 
realizada anteriormente para a ZMS, podendo haver algumas alterações. No entanto, 
deve-se considerar que as avaliações pelos demais grupos seguiu as orientações e 
premissas para a ZPM, sendo então, distinta da feita anteriormente para a ZMS.   

Quadro 11 Produção do Grupo 1 para a ZPM. 

Usos Permitidos/Admissíveis (Permissíveis) Usos incentivados Usos Proibidos 

As propriedades rurais (privadas) da 
APA precisam ter sustentabilidade 
econômica para garantir a ambiental 

    
Certificação da 
APA     

Muros para delimitar 
propriedades 

    

O uso rural deve ser permitido ou, no 
mínimo, permissível (dentro de limites 
de impacto a serem estabelecidos 
tecnicamente em casos necessários) 

    

S.I.M Selo de 
Inspeção 
Municipal 

    

Mineração, exceto 
desassoreamento/pro
dução água 

    

Apicultura 
    

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas 
públicas 
(estradas, pontes 
etc.) 

    

Proibido 
fechar/interromper 
estradas públicas 

    

Pecuária 
    

Sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e 
lavoura-pecuária-
floresta 

    

Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex.: 
atividades já 
implantadas) 

    

Silvicultura de nativas e exóticas não 
invasoras     

Manejo 
sustentável de 
matas e APPs 

    
Linhas de alta tensão 
(linhão) 

    

Piscicultura (nativas e exóticas não 
invasoras) 

              

Barramentos, com regras/portes 
definidos 

              

Moradia rural para funcionários               

Agroindústria de baixo impacto. Ex.: 
artesanal, destilaria, vinícola, cozinha, 
beneficiamento, compostagem etc. 
(retirar do proibido) 

              



 

22 

 

Usos Permitidos/Admissíveis (Permissíveis) Usos incentivados Usos Proibidos 
Parcelamento de solo no módulo rural, 
com regras, limitações, coleta de 
resíduos, reflorestamento etc. 

   
12

          

Desassoreamento com possibilidade 
de comercializar o material 

13

   
          

Envase de água mineral (com 
regramento)    

          

Formação de condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com produção rural e 
regras de adensamento, 
reflorestamento, resíduos etc. 

   

          

Campos esportivos (receptividade) ex.: 
hipismo, golfe, ciclismo – MTB, etc.    

          

Empréstimo de solo (100m³ ou regrar) 
   

          

Unidades de recepção, triagem e 
destinação do lixo rural    

          

Transporte público 
   

          

Segurança rural 
   

          

Armazenamento adequado de 
químicos e combustíveis (tirar do 
proibido) (para uso/ consumo da 
propriedade) 

   

          

Esportes ao ar livre não motorizados 
   

          

Poços (artesianos, semi, etc.) 
(permissível)    

          

 

3.3.3.2. Grupo 2 

O Grupo 2 não sugeriu usos admissíveis e apresentou sugestões para os usos 
permitidos, usos incentivados e usos proibidos. 

Quadro 12 Produção do Grupo 2 para a ZPM. 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Proibidos 

Casa de 
Repouso    

14 

Reflorestar (recuperação das 
matas)     

Indústria de todo 
tipo 

15 
   

SPA 
   

Recuperar as minas (Nascentes) 
    

Mineração 16 
   

Hotel/Restaur
ante (Com 
Regramento)    

Arborizar 
    

Empréstimo de 
terra 

17 
   

Agricultura 
Orgânica    

Ecoturismo - bem sustentável - 
muito cuidado- educação ambiental 
relacionada a recursos hídricos 
(com regramento) 

    
Terraplanagem 18 

   

Ecoponto 
   

Agrofloresta 
    

Abertura de viário 
    

                                                           
12 Discutir tamanho do módulo 
13 Não foi possível saber se o grupo 5 avaliou estas propostas e seguiu a mesma opção de concordar com tudo, ou se 
não avaliou. 
14

 Desde com regramento 
15

 agroindústria 
16

 água e desassoreamento 
17

 linha de corte 
18

 linha de corte 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Proibidos 

Pecuária com 
manejo 
adequado    

Desassoreamento 
    

Armazenamento 
de produtos 
químicos 

19 
  

 

     
Recuperação de APP 

    

Parcelamento 
(rural) < 
40000m² 

   

 

     
PSA 

   
20 

Esporte 
motorizado    

 

          
Posto de gasolina 

   
 

          
Agrotóxico 21 

  
 

          
Casas de eventos 22 

  
 

          

Despejos ou 
disposição 
inadequada de 
resíduos 

   

 

          

Lançamento de 
efluentes sem 
tratamento 

   

 

          
Aterros 

   
 

          
Cemitério 

   
 

          
Hospital/clínicas 23 24

 
 

 

3.3.3.3. Grupo 3 

O grupo 3 optou por apresentar somente os usos incentivados e os usos proibidos. 

Quadro 13 Produção do Grupo 3 para a ZPM. 

Usos incentivados Usos Proibidos 

Recuperação de nascentes: financeiros 
    

Usinas de geração de 
eletricidade (exceto solar)    

25 

Buscar pagadores por serviços ecossistêmicos para 
manutenção do PSA     

Atividades que possam causar 
compactação do solo   

R
e
s
s
a
l
v
a

 

Programa de Proteção do Rio - divide a PA 
Campinas com o Município de Valinhos          

 

 

 

                                                           
19

 de forma comercial 
20

 Para a APA toda 
21

 regramento mais rígido 
22

 precisa de regras 
23

 precisa de regras 
24

 clinicas terapêuticas (idosos, espíritas, holística; sem UTI, por exemplo 
25

 eólica e pequena pca 
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3.3.3.4. Grupo 4 

O grupo 4 apresentou propostas para todas as categorias de usos sugeridas no zoneamento. 

Quadro 14 Produção do Grupo 4 para a ZPM. 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Pavimenta
ção da 
CAM 127 

    

Priorizar a aplicação do B A V na área 
para recuperação das APPS, 
fragmentos, promovendo a 
conectividade 

    
Eventos 
regulamentos     

Posto 
de 
Combus
tíveis 

    

Turismo 
Rural 
Regulamen
tado 

    
Agropecuária sustentável 

    
Indústria não 
poluente          

     
Implementar o PSA 

    

Comércio 
atacadista 
regulamenta-
dos 

         

 

3.3.3.5. Grupo 5 

O grupo 5 fez considerações no documento entregue como exemplo norteador das 
discussões. Como sugestão apontaram a inclusão de objetivos adicionais:  

-definir parcelamento rural em função da restrição pela recarga do aquífero; 

- pavimentação das vias vicinais – estudo de drenagem, passagem de fauna, bitola de via etc. 

- proibir elástico – 30% (Lei 6.766) 

O grupo optou por não apresentar propostas para usos permitidos na ZPM. 

Quadro 15 Produção do Grupo 5 para a ZPM. 

Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Recuperar todas as 
nascentes e APP     

Estação elevatória de 
esgoto     

Lei 6766/78 (Parcelamento do 
solo urbano) 

    

Ampliar proteção e 
reabilitar todas as 
nascentes 

    

Barragens 
(parametrizar)(barra
mentos (10ha) 

    

Na APA: se há área de 
expansão, não se aplica a 
6.766/79 (elástico pro rural) =  
Plano Diretor 2017 

    

PSA água 
    

Usina de geração de 
energia (limpa – solar 
e eólica) 

    
Instalação de atividade sem 
bioengenharia – 4 verdes 

    

Recarga de aquífero - 
Proteger ambientes 
lênticos e lóticos 

    

Parametrizar 
atividade 
agroindustrial (porte 
e atividade – 
impacto)26 

     

    

Estabelecer corredor 
ecológico (interligar e 
proteger também topo de 
morro 

          

    

                                                           
26 Um grupo inseriu a observação: se artesanal de pequeno porte 
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Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 
Licenciamento ambiental 
para movimentação de 
terra 27 

   

           

(definir parâmetros) Diferentes:           

Aragem da terra 
   

           

Construção/ imobiliária 
   

          

Platô/talude 
   

          

Fiscalização 
   

          

Regrar movimentação de 
terra – Diferente atividades 
rurais/subsistência e 
edificação 

28

  

          

 

3.3.4. Zona de Conservação Geoambiental 

A Zona de Conservação Geoambiental (ZCG) abrange os terrenos de alta fragilidade 
ambiental, com características limitantes à ocupação e potencial incidência de 
movimentos de massa e processos erosivos. Também faz parte da ZCG fragmentos 
de grande importância para a biodiversidade, e que não foram incorporados pela 
Zona de Conservação da Biodiversidade. Os parâmetros determinantes para 
definição desta zona são de fragilidade potencial e emergente por estudos de 
geologia, geomorfologia, pedologia e declividade, assim como associações de usos e 
ocupação da terra e da cobertura vegetal. 

Os objetivos da ZCG são: preservar a qualidade ambiental da água e do solo; 
proporcionar maior capacidade de infiltração da água; preservar os terrenos com 
potencial de produção de água superficial; reduzir o potencial de erosão e 
movimentos de massa de encosta e assoreamento dos cursos d’agua; conservar 
paisagens naturais de beleza cênica da APA Campinas; conservar os remanescentes 
de vegetação nativa que tenham alto valor estratégico para promover a 
conectividade, a proteção da biodiversidade e a conservação dos recursos hídricos; 
promover a adequação ambiental das propriedades rurais.    

 

3.3.4.1. Grupo 1 

O Grupo 1 preferiu manter as mesmas propostas feitas anteriormente para outras 
zonas também na ZCG, mantendo a divisão entre usos permitidos/permissíveis, usos 
incentivados e usos proibidos. Destaca-se, no entanto, que os demais grupos 
avaliaram as propostas novamente, considerando as premissas e parâmetros da 
ZCG. Houve um grupo que optou por não avaliar as propostas feitas pelo grupo 1 
novamente. Embora a avaliação pudesse ser considerada pelo mesmo igual a feita 

                                                           
27 Inserida observação que solicitava maior detalhamento 
28 Expandir debate pra APA inteira 
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na zona anterior, não é possível aplicar o mesmo resultado aqui, uma vez que as 
Zonas possuem características distintas.   

Quadro 16 Propostas do Grupo 1 para a ZCG 

Usos Permitidos/Admissíveis (Permissíveis) Usos incentivados Usos Proibidos 

As propriedades rurais (privadas) 
da APA precisam ter 
sustentabilidade econômica para 
garantir a ambiental 

   

29 

Certificação da 
APA     

Muros para delimitar 
propriedades     

O uso rural deve ser permitido ou, 
no mínimo, permissível (dentro de 
limites de impacto a serem 
estabelecidos tecnicamente em 
casos necessários) 

30 
  

S.I.M Selo de 
Inspeção 
Municipal 

    

Mineração, exceto 
desassoreamento/pro
dução água 

    

Apicultura 
   

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas 
públicas 
(estradas, pontes 
etc.) 

    

Proibido 
fechar/interromper 
estradas públicas 

    

Pecuária 
   

Sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e 
lavoura-pecuária-
floresta 

    

Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex.: 
atividades já 
implantadas) 

    

Silvicultura de nativas e exóticas 
não invasoras    

Manejo 
sustentável de 
matas e APPs 

    
Linhas de alta tensão 
(linhão)     

Piscicultura (nativas e exóticas não 
invasoras)              
Barramentos, com regras/portes 
definidos              

Moradia rural para funcionários 
             

Agroindústria de baixo impacto. 
Ex.: artesanal, destilaria, vinícola, 
cozinha, beneficiamento, 
compostagem etc. (retirar do 
proibido) 

             

Parcelamento de solo no módulo 
rural, com regras, limitações, 
coleta de resíduos, 
reflorestamento etc. 

  
31 

          

Desassoreamento com 
possibilidade de comercializar o 
material 

             

Envase de água mineral (com 
regramento)   

32 
          

Formação de condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com produção 
rural e regras de adensamento, 
reflorestamento, resíduos etc. 

             

Campos esportivos (receptividade) 
ex.: hipismo, golfe, ciclismo – MTB, 
etc. 

             

                                                           
29 Um grupo optou por não avaliar as mesmas propostas para uma zona diferente 
30

 não concorda com parênteses 
31 Discutir tamanho do módulo do parcelamento 
32 Detalhar (impacto e tráfego) 
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Usos Permitidos/Admissíveis (Permissíveis) Usos incentivados Usos Proibidos 

Empréstimo de solo (100m³ ou 
regrar)              
Unidades de recepção, triagem e 
destinação do lixo rural              

Transporte público 
             

Segurança rural 33 
            

Armazenamento adequado de 
químicos e combustíveis (tirar do 
proibido) (para uso/ consumo da 
propriedade) 

             

Esportes ao ar livre não 
motorizado              
Poços (artesianos, semi. 
Etc.)(permissível)              

 

3.3.4.2. Grupo 2 

O grupo 2 optou por apresentar somente os usos permitidos, usos incentivados e 
usos proibidos. 

Quadro 17 Propostas do Grupo 2 para a ZCG 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Proibidos 

Trilha a pé/bicicleta 
    

Turismo de aventura 34 

R
e
s
s
a
l
v
a 

  
Esporte 
motorizado    

R
e
s
s
a
l
v
a 

Arvorismo 35 
   

PSA 36 
   

Módulo rural 
<40000m²    

R
e
s
s
a
l
v
a 

Hotel/restaurante/SPA 37 
   

Preservação e recuperação 
de mata ciliar     

Mineração 38 
   

Agroindústria 
(artesanal)     

Atividades contemplativas 
    

Cemitérios 
    

Locais de eventos 
(com regramentos)    

R
e
s
s
a
l
v

Chalés e pequenas 
hospedagens 

39 
   

Aterros 
    

                                                           
33 bombeiros, ambulância 
34 com regramento 
35

 com regra 
36 APA toda 
37

 desde com bioengenharia 
38 salvo água e desassoreamento 
39 com bioengenharia 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Proibidos 
a 

Heliponto 
   

R
e
s
s
a
l
v
a 

     
Hospital 

   

Ecopontos 40 
        

Clínicas 
    

Criação de ovelhas, 
cabras               

Haras/equino terapia 
              

Transporte público 
para turismo               

 

3.3.4.3. Grupo 3 

O grupo 3 apresentou propostas para todas as categorias de usos estabelecidos pelo 
zoneamento. 

Quadro 18 Propostas do Grupo 3 para a ZCG 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Permitir viveiros 
com espécies 
nativas 

    

Intensificar 
fiscalização 
sobre a 
circulação de 
veículos 
motorizados 
irregulares 
vias/AM 

    
Regulamentar 
práticas esportivas     

Eventos de 
Motocross e 
outras que 
promovem 
movimentação 
do solo e 
erosão 

    

Criação de 
animais como: 
equinocultura, 
ovinocultura, 
caprinocultura e 
outros 
(Regulamentar) 

    

Incentivar 
polo produção 
de queijos 

41 
   

regulamentar usos 
e atividades que 
apresentem 
potencial de 
degradação e 
contaminação do 
solo e da água 

    

Proibir a 
Regularização 
de áreas em 
módulos 
menores do que 
o determinado 
pela legislação 

    

               

Proibir a 
perfuração de 
poços para uso 
comercial 

42    

 

 

3.3.4.4. Grupo 4 

O grupo 4 apresentou propostas para todas as categorias de usos. Como 
complemento, fizeram observação que, apesar de indicarem o interesse turístico da 
represa Jaguari/Pedreira como uso permitido, é necessário realizar um Estudo de 

                                                           
40 com manejo adequado 
41 com bioenergia 
42 mineração - aprofundar 
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Impacto Ambiental do entorno da represa antes de qualquer alteração de uso do 
solo. 

Quadro 19 Propostas do Grupo 4 para a ZCG 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Área de interesse turístico da 
Represa Jaguari/Pedreira, 
permitindo um parcelamento do 
solo com baixa densidade 
demográfica 

    Formação de 
corredores 
ecológicos e 
recuperação 
de APP 

   
43 

Agroflores-
tas 
(sistemas) 

    

Regularizaç
ão de 
ocupações - 
remoção 

   
44 

Venda dos materiais 
provenientes das atividades de 
assoreamento dos cursos d'água 

    

          

Esportes 
com 
veículos 
motorizados 

    

Ecoturismo 
    

          
Subestação 
de energia    

45 

Pousadas rurais/ hotéis rurais     
               

* Observação: estudo de impacto ambiental do entorno da Represa antes da alteração do uso do solo. 

 

3.3.4.5. Grupo 5 

O grupo 5 apresentou propostas para todas as categorias de uso estabelecidas no 
zoneamento. Complementarmente sugeriram como inclusão nos objetivos: “inclusão 
da pavimentação das estradas vicinais – começar por aqui”. Ressalta-se que a 
observação deve ser considerada, no entanto, trata de regramento, e não objetivo 
de Zona.  

Quadro 20 Propostas do Grupo 4 para a ZCG 

Usos Permitidos Usos Incentivados 
Usos Permissíveis com 
educação e divulgação 

Usos Proibidos 

Viveiro 
de 
mudas 

46 
   

orgânicos 
    

Esporte 
motorizado em 
propriedade 
particular (desde 
que regrado) 

    
Agrotóxico 47 

   

Coleta 
de 
produtos 
florestais 

    
Ecoturismo 

    
Atividade 
agrosilvopastoril 

48 
   

Iluminação 
inadequada 
(APA toda) 

    

     
Cooperativas 

    
Chalé, SPA 
(bioengenharia)          

     
Criar selo, agregar valor 
aos produtos     

Espaço de 
eventos (regrado)          

     
Incentivar feira de 
produção local     

Viveiro de muda 
exótica          

     

Coibir poluição luminosa 
- Iluminação leve 
condizente com imposto 

             

                                                           
43 como em toda APA 
44 irregulares 
45 regulamentar porte 
46 nativas 
47 regras 
48 para detalhar 
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Usos Permitidos Usos Incentivados 
Usos Permissíveis com 
educação e divulgação 

Usos Proibidos 

para toda a APA 

     
Sinalização (identificar 
zonas/regras               

 

3.3.5. Zona de Conservação da Biodiversidade 

 

A Zona de Conservação da Biodiversidade (ZCB) corresponde aos espaços que 
abrangem os principais fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual (FES) e seu 
potencial de atuação como fonte de biodiversidade. Sua delimitação abriga as 
microbacias hidrográficas e/ou regiões importantes associadas a esses fragmentos, 
considerando a fragilidade da margem direita do Atibaia e os vetores de pressão ali 
existentes. Os parâmetros determinantes para delimitação desta zona são o 
tamanho do fragmento da vegetação de FES ou fragmentos com área núcleo, 
estágio sucessional da vegetação natural e fragmentos definidos com alta ou muito 
alta prioridade de gestão (conservação ou recuperação).  

Os objetivos desta zona são: conservar a biodiversidade da APA Campinas; proteger 
fragmentos de vegetação natural existente nesta zona e da fauna nativa associada; 
incentivar ações de recuperação ambiental e, especialmente, restauração dos 
fragmentos de FES; incrementar a cobertura vegetal nativa; conduzir para a 
conectividade estrutural entre os principais fragmentos de FES da APA; assegurar a 
manutenção, melhoria e incremento de habitats para a fauna, especialmente para as 
espécies mais sensíveis e dependentes de ambientes florestais; potencializar as 
ações de conservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais 
existentes na APA; e proporcionar condições de melhoria da qualidade 
socioambiental, da manutenção das funções ecológicas e da oferta de serviços 
ecossistêmicos.  

A produção dos grupos foi sistematizada a seguir. 

 

3.3.5.1. Grupo 1 

O grupo 1 optou por não refazer as propostas, uma vez que considerava todas iguais 
às demais zonas, exceto da ZOC. Assim como nas demais zonas, os grupos 
avaliaram as propostas novamente, seguindo as premissas e parâmetros 
determinantes da zona em questão (ZCB). Destaca-se que as avaliações das 
propostas deste grupo para esta zona se restringem a três, pois um grupo preferiu 
não reavaliar as propostas, mesmo considerando que as características são distintas.  

 

Quadro 21 Propostas do Grupo 1 para a ZCB 
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Usos Permitidos/Admissíveis (Permissíveis) Usos incentivados Usos Proibidos 

As propriedades rurais (privadas) da 
APA precisam ter sustentabilidade 
econômica para garantir a ambiental 

   

49

Certificação da 
APA     

Muros para delimitar 
propriedades     

O uso rural deve ser permitido ou, no 
mínimo, permissível (dentro de limites 
de impacto a serem estabelecidos 
tecnicamente em casos necessários) 

   
S.I.M. Selo de 
Inspeção Municipal     

Mineração, exceto 
desassoreamento/ 
produção água 

    

Apicultura 
   

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas públicas 
(estradas, pontes 
etc.) 

    

Proibido 
fechar/interromper 
estradas públicas 

    

Pecuária 
   

Sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e 
lavoura-pecuária-
floresta 

    

Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex.: 
atividades já 
implantadas) 

    

Silvicultura de nativas e exóticas não 
invasoras    

Manejo 
sustentável de 
matas e APPs 

    
Linhas de alta tensão 
(linhão)     

Piscicultura (nativas e exóticas não 
invasoras)              
Barramentos, com regras/portes 
definidos              

Moradia rural para funcionários 
             

Agroindústria de baixo impacto. Ex.: 
artesanal, destilaria, vinícola, cozinha, 
beneficiamento, compostagem, etc. 
(retirar do proibido) 

             

Parcelamento de solo no módulo rural, 
com regras, limitações, coleta de 
resíduos, reflorestamento, etc. 

  
50

          

Desassoreamento com possibilidade de 
comercializar o material              
Envase de água mineral (com 
regramento)   

51

          
Formação de condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com produção rural e 
regras de adensamento, 
reflorestamento, resíduos etc. 

             

Campos esportivos (receptividade) ex.: 
hipismo, golfe, ciclismo – MTB, etc.              

Empréstimo de solo (100m³ ou regrar) 
             

Unidades de recepção, triagem e 
destinação do lixo rural              

transporte público 
             

Segurança rural 
             

Armazenamento adequado de 
químicos e combustíveis (tirar do 
proibido) (para uso/ consumo da 
propriedade) 

             

Esportes ao ar livre não motorizados 
             

Poços (artesianos, semi, 
etc.)(permissível)              

                                                           
49 Um grupo optou por não avaliar as mesmas propostas para uma zona diferente 
50 Discutir tamanho do módulo 
51 Detalhar (impacto e tráfego) 
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3.3.5.2. Grupo 2 

O grupo 2 apresentou propostas para usos permitidos, incentivados e proibidos da 
ZCB.  

Quadro 22 Propostas do Grupo 2 para a ZCB 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Proibidos 

Agroindústria com muito 
regramento     

Recuperar 
nascentes e 
mata ciliar 

    
Indústria 

    

Viveiros de espécies nativas 
    

Recuperar matas 
    

Cortar árvores - se cortar 1 
tem que plantar 100     

Viveiros públicos de 
espécies nativas para doar 
mudas 

    
Corredor 
ecológico     

Caça 
    

Coleta de semente 
    

Passagem de 
fauna     

Pesqueiro 
    

Ecoturismo de baixo 
impacto, contemplativo     

Conservação de 
fauna e flora     

Agrotóxico 
    

Observação de fauna 
    

Recuperação de 
áreas 
degradadas 

    
Granja 

R
e
s
s
a
l
v
a 

   

Agricultura orgânica 
    

PSA 
    

Esporte motorizado 
    

Ovelha 
         

Bicicleta dentro do 
fragmento     

Cabra 
         

Queimada 
    

Produção de flores 
meio 
a 
meio 

        
Alimentar a fauna 52 

   

Trilha a pé 
         

Jogar lixo na rua deve 
gerar multa     

Chalés com restaurante 53 
             

 

3.3.5.3. Grupo 3 

O grupo 3 optou por apresentar somente propostas para usos admissíveis e usos 
proibidos na ZCB.  

Quadro 23 Propostas do Grupo 3 para a ZCB 

Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Ecoturismo         
Proibir a Regularização de ocupação em módulos rurais 
menores do que a legislação vigente 

        

                                                           
52 Educação ambiental 
53 Com bioengenharia 
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Usos Admissíveis Usos Proibidos 
Coleta de 
sementes 

        Proibido barragens sem estudo específico (EIA/RIMA)         

Viveiros          
Proibida a supressão de fragmentos (FES) no estágio inicial 
para mais (Médio, avançado) 

54 55     

Hospedaria 
de pequeno 
porte 

56       
Regulamentar atividades que impactem/ quem em eventos 
ou grande nº de pessoas 

        

          Proibir eventos motorizados 57       

          Proibir agrotóxico 58       

          Proibir caça         

          Proibir fauna exótica invasora 59 60     

 

3.3.5.4. Grupo 4 

O grupo 4 apresentou propostas para todos os usos sugeridos no zoneamento. 

Quadro 24 Propostas do Grupo 4 para a ZCB 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Orgânicos 
    

Incentivar a utilização 
e a execução dos 
corredores ecológicos 
como compensação 
para futuros 
empreendimentos 

   
61 

Evento de baixo 
impacto 
(regulamentado) 

    

Supressão de 
qualquer 
fragmento 
florestal 
nativo 

    

Ecoturismo 
    

Recuperação e 
conservação dos 
fragmentos 

         

Proibido uso 
de 
agrotóxico/ 
transgênico 

    

Aceiros nos 
fragmentos                    

 

3.3.5.5. Grupo 5 

O grupo 5 fez considerações no documento explicativo entregue no início da 
atividade, com sugestões de inclusões ou modificações nos objetivos. As 
modificações anotadas pelo grupo foram sublinhadas nas observações a seguir: - 
Proteger todos os fragmentos de vegetação existente; - Incrementar a cobertura 
vegetal nativa através de políticas públicas; - Conduzir para a conectividade 
estrutural entre os principais fragmentos de FES da APA de forma que assegurar o 
trânsito de fauna terrestre e arbórea; - Fomentar nas propriedades a produção e 
venda de serviços ambientais; - Incentivar capril.  

                                                           
54 Regulamentação/compensação 
55 estudos 
56 com bioengenharia 
57  regulamentar 
58 regulamentar 
59  introdução 
60 e flora 
61  compartilhar com todas as zonas da APA 
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Destaca-se que nem todas as observações incluídas tratam de objetivos específicos 
para esta zona, mas sim de regulamentações e regras para a mesma.   

O grupo apresentou propostas somente para usos incentivados e proibidos.  

Quadro 25 Propostas do Grupo 5 para a ZCB 

Usos incentivados Usos Proibidos 

Corredor ecológico fora e dentro de APP 
    

Agrotóxico 62 
   

Topos de morros, altas declividades bem 
vegetadas     

Caça 
    

Corredor no Rio Atibaia 
    

Pesca 
    

Toda APP é corredor ecológico 
    

Invasoras fauna e flora 
    

     
Qualquer atividade de 
contaminação     

     
Linhão 

    
 

3.3.5.6. Plenária e Encerramento 

Após a avaliação por todos os grupos das duas últimas zonas, que foram avaliadas 
conjuntamente (ZCG e ZCB), foram apresentadas aos participantes as principais 
questões propostas pelos grupos que não houve concordância pelos outros. Somente 
foram destacados aqueles em que mais de 50% discordou.  

Os participantes esclareceram algumas dúvidas sobre a metodologia, demonstrando 
preocupação na possibilidade de alguma avaliação ter sido errônea baseado na 
interpretação inadequada das propostas apresentadas pelos grupos. Devido ao 
horário e a grande carga de produção durante o dia de oficina, os participantes 
preferiram não discutir ponto a ponto. A oficina foi encerrada às 17h30min. 

 

 

Figura 15 Encerramento da Oficina 

  

                                                           
62 regrar, parametrizar 
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4. Análise  
 

As análises foram feitas de acordo com o número de vezes que uma proposta foi 
citada na mesma categoria e de avaliações positivas ou negativas dadas pelos 
demais grupos.  É importante ressaltar que tudo foi considerado, muito embora, 
grande parte seja de fato proposta de regulamentação propriamente dita e deverá 
ser detalhada nos programas de gestão. 

De maneira geral, as discordâncias tratam de parâmetros e limites para 
regulamentação de atividades, e não necessariamente de permissões ou proibições. 
Desta forma um uso pode aparecer em várias categorias da mesma zona, avaliados 
por vezes de maneira diferente, por exemplo, parcelamento de lotes.  

Ao final de cada zona é apresentado um quadro síntese.  

4.1. Zona de Ocupação Controlada 
 

Foram apresentados 13 usos permitidos diferentes, sendo que um deles foi apontado 
2 vezes (Vilas e Ecovilas), totalizando 14 itens. 

Para um uso ser totalmente aprovado pelos participantes deve apresentar 4 
avaliações verdes, e 4 vermelhas para  um uso ser considerado totalmente 
reprovado pelos demais grupos. Houve uma única proposta apresentada para ZOC 
em Usos Permitidos com reprovação de todos os grupos: a regulamentação de 30m 
de APP nas zonas urbanas. Seguidos deste, outras três propostas não tiveram 
adesão: a “Densidade X Metragem Mínima do lote” e a “Indústrias (mitigação de 
impactos) / empreendimentos - permitidos se sustentáveis (sem barulho, luz 
noturna, vibração, não poluente)”.  

Um aspecto foi contraditório neste regramento da Zona. O parcelamento de lotes 
apareceu duas vezes, uma de maneira geral como subdivisão de lote, que contou 
com três discordâncias e uma concordância, e outra sugerindo parcelar em áreas 
menores que 1.000m², com uma discordância e três concordâncias. Neste caso, há 
divergência de entendimento sobre o tamanho que se pode dividir o lote, 
considerando que se trata de área mais urbanizada dentro da APA. 

Para os usos incentivados foram feitas 15 propostas. A única que foi reprovada por 
todos os grupos foi a de evitar o adensamento urbano, considerando se tratar de 
área mais urbanizada. As demais propostas foram aprovadas pela maioria, exceto 
duas em que metade aprovou e metade reprovou, caracterizando, portanto, maioria 
de aprovação: área de interesse social e lotes novos de 500m². A questão de áreas 
de habitação ou de interesse social se repetiu por 5 vezes de maneiras diferentes, 
demonstrando ser um uso importante a incentivar nesta zona. 

Foram feitas três diferentes propostas para os usos admissíveis da ZOC, sendo que 
duas delas foram reprovadas por outros 3 grupos: Indústria/comércio que mitiguem 
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todos seus impactos de forma positiva para a natureza, com baixo ruído, resíduo, 
poluição atmosférica e efluentes, e usos urbanos e verticalização com alta 
permeabilidade, baixo assentamento e áreas públicas compatíveis com os usos, 
especialmente áreas verdes. A proposta de parcelamento para fins industriais, 
logística e varejista relacionados ao escoamento da produção agrícola local foi 
aprovada por três grupos e reprovada por um.   

Para as atividades proibidas da ZOC foram feitas 5 propostas, das quais apenas uma 
teve reprovação de três grupos e uma aprovação com ressalvas sob determinadas 
condições ou necessidade de discutir melhor: “loteamentos sem destinação de cota 
de terrenos populares (cota solidária)”. As demais foram aprovadas pela maioria, 
ainda que haja ressalva para alguma proposta ou outra. 

 

Quadro 26 Síntese de usos avaliados para ZOC 

 
Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Propostas 
aprovadas 

Incentivar energia 
limpa, usina solar (com 
incentivo $, IPTU, por 
exemplo) 

Plantio de Mata ciliar, por 
meio do BAV 

  Indústrias poluentes  

Cisterna, reuso de água 
cinza (água chuva) 

Considerar formas de 
ocupação que 
contemplem diversos 
perfis e classes sociais 

  

Usos incômodos, 
definido por EIV e 
estudo de Impacto 
de vizinha, para 
empreendimento de 
grande porte 

  
Instalar rede de água e 
esgoto o (100% urbano)     

  
Intensificar fiscalização 
sobre ocupação 

    

  

EHIS - Empreendimentos 
Habitacionais de interesse 
social, através da 
demarcação de ZEIS   

    

  Vilas de pequeno porte     
  Ecovilas urbanas     

  

Importante - moradia de 
baixa renda, instituição de 
ZEIS (parâmetros ou usos 
incentivados); 

    

  
Considerar áreas para 
membros da família atual 
(com ressalva) 

    

Aprovadas 
pela maioria 

com 
ressalvas 

Incentivar ZEIS (definir 
local) 

Considerar lógica de 
ecovila e cota de 
solidariedade para novos 
empreendimentos, dentro 
de parâmetros 
sustentáveis de ocupação 
e drenagem (Infra)(definir 
mínimo obrigatório 

Parcelamento para fins 
industriais, logística e 
varejista, pensando no 
escoamento da 
produção de alimento 

Supressão de 
fragmentos florestais 
nativos; 

 

Parcelamento com 
lotes menores que 
1000 

Mineração 

Para 
discussão 

Permitir Vila e ecovilas Áreas de interesse social;     
Definir parâmetros 
para zoneamento 
industrial 

Lotes de 500m² (novos) 

    

Contrapartidas sociais 
para projeto 
empreendimento 
(escolas, posto de 
saúde) 

    

Definição de 50% de 
área permeável do 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

empreendimento 

Reprovadas 
pela maioria 

Subdividir lote   

Indústria/comércio que 
mitiguem todos os seus 
impactos de forma 
positiva para a natureza, 
com baixo ruído, 
resíduo, poluição 
atmosférica, efluentes; 

Loteamentos sem 
destinação de cota 
de terrenos 
populares (cota 
solidária) 

Permitir Verticalização, 
com critério (BED ZED, 
por exemplo) 

    

Densidade X Metragem 
mínima de lote; 

  Usos urbanos e 
verticalização com alta 
permeabilidade, baixo 
adensamento e áreas 
públicas compatíveis 
com os usos, 
especialmente área 
verde 

  

Indústrias (mitigação 
de impactos) / 
empreendimentos - 
permitidos se 
sustentáveis (sem 
barulho, luz noturna, 
vibração, não poluente) 

    

Reprovadas 
Regulamentação da 
largura 30m de APPs - 
zonas urbanas 

Evitar adensamento 
urbano 

    

Não 
avaliadas 

  
Viário - escoar produção 
(gado, madeira, insumos 
etc.) 

    

 

4.2. Zona de Manejo Sustentável 
 

Para a Zona de Manejo Sustentável foram apresentados 45 usos permitidos, sendo 
39 destes não repetidos de maneiras semelhantes. Houve discordância total da 
proposta “Todo uso rural é permitido ou, no mínimo, permissível”, portanto, os 
grupos consideram que nem toda atividade, ainda que rural, seja compatível com a 
APA. A produção de água para envase e um novo viário pavimentado para 
escoamento de produção, turismo, circulação de moradores, ligando às rodovias 
próximas, sem passar pelo centro de Sousas e Joaquim Egídio foram reprovadas por 
três grupos. Um grupo solicitou maiores detalhamentos para que pudesse concordar. 
Além disto, a solicitação de pavimentação de acessos viários foi repetida em uma 
proposta não reprovada.    

Tanto a silvicultura e a piscicultura foram atividades aprovadas por dois grupos, 
reprovadas por um e aprovadas com ressalvas por um grupo, provavelmente 
considerando a indicação de uso de espécies nativas ou exóticas. Da mesma 
maneira, a proposta de permitir captação de água subterrânea ou superficial para 
uso comercial mediante compensação ambiental quando acima de 5m³/dia foi 
reprovada por um grupo e outro solicitou mais discussão a respeito. A sugestão de 
barramentos com regramentos de acordo com o porte e parcelamento do módulo 
rural com regras foram reprovadas por dois grupos e aprovadas por dois. Isto 
demonstra a necessidade de aprofundar a discussão para deixar o regramento 
destas atividades bastante claro e objetivo, tal como a necessidade de eventuais 
estudos complementares que subsidiem decisões futuras. As demais propostas de 
usos permitidos foram aprovadas pela maioria, no entanto, houve somente uma 
discordância em alguns itens, tai como instalação de heliponto. O mesmo de seu em 
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relação às ecovilas agrícolas e a agroindústria devidamente regulamentada, 
entretanto, estas foram propostas repetidamente 4 e 2 vezes, respectivamente.  
Além destas também houve uma discordância para atividades econômicas regradas 
com o uso de bioengenharia com adequação das já instaladas, para formação de 
condomínio rurais (agro./ecovila) para produção rural e hotelaria mesmo que com 
regras de permeabilidade, recuperação de e APP, resíduos, água etc., e para 
empréstimo de solo até 100m². 

Para os usos incentivados foram apresentadas 29 propostas, dentre as quais 
somente a reciclagem de materiais inorgânicos foi reprovada por um grupo, tendo 
sido as demais propostas aprovadas ou apenas não avaliadas. Neste caso, não foi 
citada especificamente a pavimentação, mas sim a conservação no geral de 
estradas.  

Foram apresentadas 9 propostas de usos admissíveis, das quais apenas uma houve 
discordância de dois grupos: Clubes e Associações com regras claras para tamanho e 
uso. Destaca-se aqui o fato de a silvicultura ter sido apontada com total 
concordância, reiterando o fato de haver ressalvas como atividade permitida 
somente devido às regulamentações e espécies permitidas. Entre as propostas, a 
criação intensiva de gado, realização de eventos com som alto, barragens e 
ecopontos devem ser adequadamente regularizados, uma vez que houve uma 
discordância em cada.  

Quanto aos usos proibidos foram citadas 18 atividades. Destas, a cultura de 
eucaliptos foi a mais reprovada (3 grupos), demonstrando haver certo interesse ou 
não objeção no cultivo da espécie pela maioria dos grupos. No mesmo sentido, 
citação de monoculturas como uso proibido foi desaprovado por três grupos e outro 
aprovou com ressalvas. A mineração também foi outro aspecto que dividiu os 
grupos, pois metade dos grupos avaliou negativamente e metade positivamente. 
Quando a proposta foi mais especifica de proibir a mineração exceto para 
desassoreamento dos rios, houve somente uma reprovação se tratando da 
destinação do material. Em relação a realização de festas, metade dos grupos 
avaliou positivamente a proposta de proibição, considerando que a autorização deve 
depender do tipo de evento. Por outro lado, a proposta de não permitir a proibição 
de atividades sem compensar ou dar contrapartidas não foi aprovada por todos os 
grupos, somente um além do que propos. Isto demonstra que grande parte dos 
participantes reconhece a importância de regulamentar os usos neste território 
visando práticas mais sustentáveis e está disposta a se adequar.   

Quadro 27 Síntese de usos avaliados para ZMS 

 
Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Propostas aprovadas 
 

Hotel fazenda 
Limpeza pública do 
rio 

Regramento de 
eventos na área da 
ZMS 

Descarte de 
resíduos sólidos e 
efluente não tratado 
(Com ressalva) 

Turismo agrícola/ rural 
/ ecológico 

Fiscalização de 
parcelamento 
irregular 

  
Barragens de 
grandes proporções 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Restaurante (regra) PS Ambiental   
Indústria de asfalto, 
pneu, carvoaria, 
olaria 

Rever parcelamento 
mínimo do polo rural 
(para mais), 
parametrizar; 

Associativismo/ 
Cooperativismo 

  

Indústria geradora 
de resíduo 
contaminante sem 
tratamento 

Produção artesanal e 
comercialização de 
comidas e bebidas de 
origem vegetal e 
animal 

Economia solidária/ 
economia verde   Fogos de artifício 

Coleta de lixo Energia renovável   

Esclarecer: o que é 
indústria e comércio 
de grande porte? 
Falta parametrizar 
objetivamente63 

Aceiro nas áreas de 
servidão das estradas e 
nas propriedades 
agrícolas 

Bioengenharia    
Muros para 
delimitar 
propriedade 

Pousadas rurais, hotéis 
rurais, devidamente 
regulamentados 

Conservação de 
estradas (drenagem 
adequada, 
pavimentação) 

  

Grandes 
movimentações de 
terra para a 
construção de 
platôs  

Criação sustentável de 
animais 

Regrar e coibir 
parcelamento 
irregular; 

    

Incentivar Ecovilas 
Transporte público 
Rural     

Incentivar roteiros 
turísticos  

Permitir pavimentar 
estradas desde que 
com regras (área 
máxima - leito 
carroçável, 
drenagem, controle 
de tráfego, ciclovia, 
trilhas etc. 
(Incentivar 
produção rural, 
gerar mão de obra) 
 
Formar técnico - 
curso de gestão, 
produção. Parcerias 
Embrapa, Unicamp, 
CAT 

    

Melhorar acessos 
viários com 
pavimentação (Com 
Ressalva) 

Agroflorestas     

Meios de comunicação;  

Turismo 
(Regulamentar 
hotéis, 
restaurantes, SPA) 

    

Substituir fossas 
negras  por sistemas 
biodigestores 

Pavimentação das 
Estradas e 
Transporte público 

    

Incentivos para 
recuperação de 
nascentes + aumento 
da capacidade de 
infiltração de água 

Certificação da APA     

                                                           
63

 Dúvida orientadora para regulamentação e não proposta de atividade proibida. 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

criar incentivos para 
manutenção ou 
recuperação de 
florestas 

S.I.M - Selo de 
Inspeção Municipal 

    

Promoção de oficinas 
de capacitação sobre 
incentivos, programas, 
projetos existentes 
para promoção de 
recuperação de 
nascentes + 
reflorestamentos e 
outros 

Ciclovia     

Buscar parcerias com 
SENAR para promoção 
de capacitação 
artesanatos etc. 

Trilha ecológica 
educativa (a pé, 
bike) 

    

Agrovila rurais 
(moradia + produção 
agrícola)(+ usos 
institucionais + 
comércio) Ex.: 
1000000 m²/20000 = 
50 unidades 
concentradas + 
Comércio e 
equipamento públicos 
+ Produção Agrícola e 
Reflorestamento (Com 
ressalva) 

Agricultura orgânica 
com política pública 
de incentivo $ (PSA) 

    

Apicultura (uso 
permitido) 

Escola técnica 
agrícola/ 
agropecuária 

    

As unidades da APA, 
privadas/propriedades, 
precisam ter 
sustentabilidade 
econômica para 
garantir a ambiental 

Reflorestamento e 
serviços ambientais     

Comércio, serviços de 
receptividade, 
hotelaria, clínicas, 
idosos/terapêuticas. 
Pesquisa, 
desenvolvimento e 
educação 

Reativação do 
Bonde 

    

Campos esportivos (ex: 
golfe, hipismo, ciclismo 
– MTB, etc.) 

Recuperação e 
melhoria de 
estradas rurais 
públicas 

    

Viário adequado para 
acesso, uso turístico, 
escoamento da 
produção 

Sistemas 
Agroflorestais, 
slivipastoris, 
lavoura-pecuária-
floresta 

    

Pecuária 
Biodigestor/ 
Sistema de filtro 
biológico  

    

Transporte público       

Segurança/ ronda 
ostensiva rural 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

agroindústria 
(artesanal, certificada, 
com porte adequado - 
parametrizar) - 
destilaria, vinícola, 
cozinha, produção 
fibras, compostagem 
etc., beneficiamento e 
embalamento produtos 

      

unidades de recepção 
e triagem e 
escoamento/destinação 
do lixo rural 

      

Aprovadas com ressalvas 
 

Ecovila agrícola 
Reciclagem de 
materiais 
inorgânicos 

Se considerar 
possibilidade 
Ecovila (diferente 
renda) 

Agrotóxico (Com 
ressalva) 

Atividade econômicas 
regradas com 
bioengenharia - 
instaladas deverão se 
adequar;  

  

Festas e eventos 
com som elevado - 
regulamentar som 
elevado/horário 

Linhas de alta 
tensão acima de 
500 kW (Com 
ressalva) 

Agroindústria 
devidamente 
regulamentada 

  
indústrias e 
manufaturas com 
controle ambiental 

Mineração, exceto 
para 
desassoreamento e 
produção de e água 

Instalação de ecoponto   Ecoponto 
 

Captação de água 
subterrânea/ 
Superficial para uso 
comercial somente se 
aplicada compensação 
ambiental - acima de 
5m³/dia (Com 
Ressalva); 
 

  

Barramentos: evitar 
novos e propor a 
regulamentação 
(até obra) (com 
ressalva) 

  

Parcelamento do solo 
rural > 20000 m² (n/s) 
(Regulamentação do 
parcelamento e 
aprovação via 
Prefeitura); 
 

  

Criação intensiva 
(confinamento) de 
animais - com alto 
impacto ambiental - 
criar 
regulamentação 

  

Formação de 
condomínio rurais 
(ag/ecovila) para 
produção rural (com 
regras de 
permeabilidade, 
recuperação de e APP, 
resíduos, água, etc.) 
para produção rural e 
hotelaria; 
  

      

Silvicultura: nativas ou 
exóticas não invasoras 
(Com ressalva) 

      

Desassoreamento com 
possibilidade de 
comercializar o 
material  

      

piscicultura, nativas e 
exóticas (Com 
ressalva) 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

empréstimo de solo até 
100m³ ( ou 
parametrizar) 

      

 Para discussão 
 

Barramentos (com 
regramento de acordo 
com porte) 

  

Clubes, Associações 
(parametrizar) - 
regra clara para 
tamanho e uso 
(entender melhor 
loteamentos 
irregulares) 

Mineração 

Parcelamento do 
módulo Rural (Com 
regras) 

    Esporte motorizado 
(motocross) 

      

Festas comerciais 
(abertas) com 
grande 
concentração de 
pessoas 

Reprovadas pela maioria 
 

Novo viário 
pavimentado para 
escoamento de 
produção, turismo, 
circulação de 
moradores, ligando às 
rodovias próximas, 
sem passar pelo centro 
de Sousas e Joaquim 
Egídio 

  

Silvicultura: forma 
deve evitar 
degradação das 
nascentes 
(regulamentar) 

Eucalipto 

Produção de água 
(envase)  

    
Monoculturas (Com 
ressalva) 

 Reprovadas 
 

Todo uso rural é 
permitido ou, no 
mínimo, permissível 

    
Proibir sem 
compensar ou dar 
contrapartidas 

 Não avaliadas   

  Gestão sustentável 
de resíduos 

    

  
Implantar o PAM 
com os municípios 
do entorno da APA 

    

  

Incentivar 
compensações 
ambientais na área 
da APA 

    

 

4.3. Zona de Proteção de Manancial 
 

A Zona de Proteção de Manancial teve 30 propostas de uso permitido, das quais 9 
foram aprovadas pela maioria sem ressalvas. Nenhuma proposta foi totalmente 
descartada, no entanto, sete tiveram metade das avaliações positivas e a outra 
metade negativas: de toda atividade rural ser permitida ou permissível, de toda 
propriedade da APA necessidade de sustentabilidade financeira para ter 
sustentabilidade ambiental, agroindústria de pequeno impacto, o envase de água 
mineral, campos esportivos (golfe, ciclismo de montanha e hipismo, por exemplo), 
unidades de recepção, triagem e destinação de lixo rural e o armazenamento de 
produtos químicos. As demais atividades tiveram apenas um grupo contrário ou com 
ressalvas, necessitando apenas regularização adequada para atender a todos.  
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Dos 32 de usos incentivados citados, dois eram semelhantes e tratavam do 
pagamento por serviços ambientais (PSA), portanto, foram consideradas 31 
propostas distintas para esta zona, as quais foram aprovadas pela maioria, à 
exceção de quatro usos apresentando uma avaliação negativa cada. Os grupos 
solicitaram mais discussão sobre o próprio PSA, movimentação de terra diferente 
para usos diferentes (edificação ou atividades rurais/subsistência) e agropecuária 
sustentável.   

De sete usos apontados como admissíveis dois tiveram as avaliações divididas: 
indústria não poluente e comércio atacadista regulamentados, e dois tiveram apenas 
uma avaliação negativa: estação elevatória de esgoto e barramentos. De 27 usos 
sugeridos como proibidos quatro foram totalmente reprovados pelos demais grupos: 
terraplanagem, abertura de viário, parcelamento rural menor que 40.000m² e casas 
de eventos.  A proibição de mineração e hospitais ou clínicas tiveram três avaliações 
negativas. Agrotóxicos, compensação ou contrapartidas para proibição de atividades 
já praticadas e empréstimo de terra tiveram avaliações dividas entre os grupos, por 
isso demandam maior discussão. Já a proibição de usinas de geração de eletricidade 
exceto solar, proibição de atividades que possam causar compactação do solo, 
proibição de linhão e proibição do armazenamento de produtos químicos tiveram 
uma avaliação negativa. Os demais foram aprovados por todos. 

Quadro 28 Síntese de usos avaliados para ZPM 

 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Propostas 
aprovadas 

Pavimentação da 
CAM 127 

Recuperar todas as 
nascentes e APP;  

Parametrizar atividade 
agroindustrial (porte e 
atividade – impacto) 

Posto de Combustíveis 

Turismo Rural 
Regulamentado 

Aragem da terra  Eventos regulamentados 
Despejos ou disposição 
inadequada de resíduos em 
aterros 

Casa de Repouso Fiscalização   
 

SPA S.I.M. Selo de 
Inspeção Municipal 

  Cemitério 

Hotel/Restaurante 
(Com Regramento) 

Recuperação de 
nascentes: 
financeiros 

  
Fechar/interromper 
estradas públicas 

Agricultura Orgânica 

Buscar pagadores 
por serviços 
ecossistêmicos para 
manutenção do PSA 

  
Lançamento de efluentes 
sem tratamento 

Pecuária com manejo 
adequado 

Programa de 
Proteção do Rio - 
divide a PA 
Campinas com o 
Município de 
Valinhos 

  Esporte motorizado 

Apicultura 
Recuperar as minas 
(Nascentes)    

  Arborizar   
Instalação de atividade 
sem bioengenharia  

Segurança rural Agrofloresta     

  Recuperação de APP     

  Certificação da APA     
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

  

sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e 
lavoura-pecuária-
floresta 

    

  Construção/ 
imobiliária 

    

  Platô/talude      

  
reflorestar 
(recuperação das 
matas) 

    

  

Ecoturismo - bem 
sustentável - muito 
cuidado- educação 
ambiental 
relacionada a 
recursos hídricos 
(com regramento) 

    

  Desassoreamento     

  

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas públicas 
(estradas, pontes 
etc.) 

    

  Manejo sustentável 
de matas e APPs 

    

Aprovadas 
com 

ressalvas 

Ecoponto 

Regrar 
movimentação de 
terra – Diferente 
atividades 
rurais/subsistência e 
edificação  

Estação elevatória de 
esgoto  

Usinas de geração de 
eletricidade (exceto solar) 

Pecuária 

Priorizar a aplicação 
do B A V na área 
para recuperação 
das APPS, 
fragmentos, 
promovendo a 
conectividade 

Barragens 
(parametrizar)(barramentos 
(10ha) 

Atividades que possam 
causar compactação do 
solo 

Silvicultura de 
nativas e exóticas 
não invasoras 

Agropecuária 
sustentável 
 

  Linhas de alta tensão 
(linhão) 

Piscicultura (nativas 
e exóticas não 
invasoras) 

Implementar o PSA   
Muros para delimitar 
propriedades; 
 

Esportes ao ar livre 
não motorizados; 

PSA    

Mineração, exceto 
desassoreamento/produção 
água; 
 

Poços (artesianos, 
semi 
etc.)(permissível) 

    
Armazenamento de 
produtos químicos 

Moradia rural para 
funcionários 

      

Parcelamento de solo 
no módulo rural, com 
regras, limitações, 
coleta de resíduos, 
reflorestamento etc. 
 

      

Desassoreamento 
com possibilidade de 
comercializar o 
material 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Formação de 
condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com 
produção rural e 
regras de 
adensamento, 
reflorestamento, 
resíduos, etc. 

      

Empréstimo de solo 
(100m³ ou regrar) 

      

Transporte público       

 
      

Para 
discussão 

As propriedades 
rurais (privadas) da 
APA precisam ter 
sustentabilidade 
econômica para 
garantir a ambiental 

    Agrotóxico 

Uso rural deve ser 
permitido ou, no 
mínimo, permissível 
(dentro de limites de 
impacto a serem 
estabelecidos 
tecnicamente em 
casos necessários) 
 

    

Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex.: 
atividades já 
implantadas);64 

Agroindústria de 
baixo impacto. Ex.: 
artesanal, destilaria, 
vinícola, cozinha, 
beneficiamento, 
compostagem etc. 
 

    Empréstimo de terra 

Envase de água 
mineral (com 
regramento); 
 

      

Campos esportivos 
(receptividade) ex.: 
hipismo, golfe, 
ciclismo – MTB, etc. 

      

Unidades de 
recepção, triagem e 
destinação do lixo 
rural 

      

Armazenamento 
adequado de 
químicos e 
combustíveis (tirar 
do proibido) (para 
uso/ consumo da 
propriedade) 

      

Reprovadas 
pela 

maioria 

    Indústria não poluente Mineração 

    Comércio atacadista 
regulamentados 

Hospital/clínicas 

Reprovadas 

      Indústria de todo tipo 

      Abertura de viário 

      Casas de eventos 

                                                           
64

 Proposta de gestão 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

      Terraplanagem; 

      parcelamento (rural) < 
40.000m² 

Não 
avaliadas 

  
Ampliar proteção e 
reabilitar todas as 
nascentes 

Usina de geração de 
energia (limpa – solar e 
eólica)  

Lei 6766/79 (Parcelamento 
do solo urbano) 

  PSA água     

  
Recarga de aquífero - 
Proteger ambientes 
lênticos e lóticos 

    

  

Estabelecer corredor 
ecológico (interligar 
e proteger também 
topo de morro 

  

Na APA: se há área de 
expansão, não se aplica a 
6766/79 (elástico pro rural) 
=  Plano Diretor 2017 

  

Licenciamento 
ambiental para 
movimentação de 
terra   

    

 

4.4. Zona de Conservação Geoambiental 
 

Foram apresentadas 39 propostas de usos permitidos, das quais 16 foram aprovadas 
por todos os grupos sem ressalvas e 2 foram aprovadas com a necessidade de 
discutir mais de acordo com um grupo (locais de eventos e heliponto). Destaca-se 
que a única proposta totalmente reprovada por todos os grupos foi a de uma área de 
interesse turístico da Represa Jaguari/Pedreira, permitindo um parcelamento do solo 
com baixa densidade demográfica. A proposta de venda de materiais provenientes 
do desassoreamento dos cursos d’água foi reprovada por dois grupos, assim como, 
campos esportivos de golfe, hipismo e ciclismo de montanha, o empréstimo de solo, 
as unidades de recepção, triagem e destinação do lixo rural e o armazenamento de 
químicos e combustíveis para consumo da propriedade. Com exceção da venda do 
material de desassoreamento, as demais sugestões poderiam estar subestimadas, 
uma vez que um grupo não avaliou a proposta. No entanto, a contagem foi feita 
como se este grupo tivesse optado por não marcar nem vermelho ou verde, 
representando nem concordância e nem discordância, mas sim uma omissão sem 
pontuação, ou seja, nem é aprovada e nem reprovada sem que haja discussão. 

Foram feitas 21 propostas de usos incentivados, das quais apenas uma obteve uma 
avaliação negativa e uma com ressalvas: turismo de aventura. Um grupo destacou 
que os usos admissíveis devem assim ser considerados apenas se houver educação 
e divulgação. Entre as oito propostas destes usos a de esporte motorizado foi 
reprovada por todos os grupos, enquanto as demais foram aprovadas. Entre as 
aprovadas, houve avaliação negativa de um grupo para atividade agrosilvopastoril, 
viveiro de mudas de espécies exóticas, agroflorestas e a regulamentação de práticas 
esportivas.  

Já entre as 21 propostas de usos proibidos, o parcelamento de solo abaixo de 
40.000m² foi reprovado por três grupos e o quarto aprovou com ressalvas que 
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dependeriam das condições. Além disto, três grupos reprovaram a perfuração de 
poços para uso comercial e a ideia de que qualquer proibição devesse ser 
compensada ou ter contrapartida. Neste último caso, lembra-se que poderia ser 
totalmente reprovado, uma vez que faltou a avaliação do grupo que optou não rever 
os mesmos tópicos já avaliados em zonas diferentes. Houve ainda avaliação 
contrária de dois grupos à proposta de proibição de hospitais.  

Quadro 29 Síntese de usos avaliados para ZCG 

 

Usos Permitidos Usos Incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Propostas 
aprovadas 

Viveiro de mudas Orgânicos 

Regulamentar usos e 
atividades que 
apresentem potencial 
de degradação e 
contaminação do solo e 
da água 
 

Eventos de Motocross e 
outras que promovem 
movimentação do solo e 
erosão 

Pousadas rurais/  
hotéis rurais; 

Coibir poluição 
luminosa - Iluminação 
leve condizente com 
imposto para toda a 
APA 

Espaço de eventos 
(regrado) 

Iluminação inadequada 
(APA toda) 

Permitir viveiros com 
espécies nativas 

Sinalização (identificar 
zonas/regras 
 

Chalé, SPA 
(bioengenharia) 

Subestação de energia 

Criação de animais 
como: equinocultura, 
ovinocultura, 
caprinocultura e outros 
(Regulamentar) 
 

Formação de 
corredores ecológicos e 
recuperação de APP 

  
Esporte motorizado (com 
ressalva) 

Trilha a pé/bicicleta 

Intensificar fiscalização 
sobre a circulação de 
veículos motorizados 
irregulares vias; 

  Cemitérios 

Arvorismo  
Incentivar polo 
produção de queijos 
 

  Aterros 

Hotel/restaurante/SPA PSA   
Muros para delimitar 
propriedades 

Agroindústria 
(artesanal) 

Preservação e 
recuperação de mata 
ciliar 

  
 
Fechar/interromper 
estradas públicas 

Locais de eventos (com 
regramentos) (com 
ressalva); 
 

Atividades 
contemplativas 

    

Heliponto (com 
ressalva) 

Chalés e pequenas 
hospedagens 
 

    

Ecopontos 
 

Certificação da APA     

Criação de ovelhas, 
cabras 

S.I.M. Selo de Inspeção 
Municipal 
 

    

Haras/equino terapia 

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas públicas 
(estradas, pontes etc.) 

    

Transporte público 
para turismo 

Sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e lavoura-
pecuária-floresta 
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Usos Permitidos Usos Incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Uso rural deve ser 
permitido ou, no 
mínimo, permissível 
(dentro de limites de 
impacto a serem 
estabelecidos 
tecnicamente em casos 
necessários) 
 

manejo sustentável de 
matas e APPs 

    

Apicultura; 
 

Ecoturismo;     

Silvicultura de nativas 
e exóticas não 
invasoras 

Incentivar feira de 
produção local; 
 

    

Segurança rural 
Criar selo, agregar 
valor aos produtos 
  

    

  Cooperativas     

Aprovadas 
com 
ressalvas 

Coleta de produtos 
florestais; 
 

Turismo de aventura 
Agroflorestas 
(sistemas); 

Esportes com veículos 
motorizados 

Ecoturismo   
Regulamentar práticas 
esportivas; 
  

Regularização de 
ocupações – remoção 

Pecuária   
Atividade 
agrosilvopastoril 

Regularização de áreas em 
módulos menores do que o 
determinado pela 
legislação 
 

Piscicultura (nativas e 
exóticas não invasoras) 

  
Viveiro de muda 
exótica 

Agrotóxico 

Barramentos, com 
regras/portes definidos 

    Clínicas 

Moradia rural para 
funcionários 

    

Mineração, exceto 
desassoreamento/produção 
água 
 

Agroindústria de baixo 
impacto. Ex.: artesanal, 
destilaria, vinícola, 
cozinha, 
beneficiamento, 
compostagem etc. 
(retirar do proibido) 
 

    
Linhas de alta tensão 
(linhão) 

Parcelamento de solo 
no módulo rural, com 
regras, limitações, 
coleta de resíduos, 
reflorestamento etc. 
 

    Mineração 

Desassoreamento com 
possibilidade de 
comercializar o 
material 
 

      

Envase de água 
mineral (com 
regramento) 
 

      

Formação de 
condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com 
produção rural e regras 
de adensamento, 
reflorestamento, 
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Usos Permitidos Usos Incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

resíduos etc. 
 

Transporte público 
 

      

Esportes ao ar livre não 
motorizados 
 

      

Poços (artesianos, semi 
etc.)(permissível) 

      

Para 
discussão 

Venda dos materiais 
provenientes das 
atividades de 
assoreamento dos 
cursos d'água 

  
Hospital 

As propriedades rurais 
(privadas) da APA 
precisam ter 
sustentabilidade 
econômica para 
garantir a ambiental 
 

      

Campos esportivos 
(receptividade) ex.: 
hipismo, golfe, ciclismo 
- MTB etc. 
 

      

Empréstimo de solo 
(100m³ ou regrar); 
 

      

Unidades de recepção, 
triagem e destinação 
do lixo rural 
 

      

Armazenamento 
adequado de químicos 
e combustíveis (tirar do 
proibido) (para uso/ 
consumo da 
propriedade) 

      

Reprovadas 
pela 
maioria 

      
Proibir a perfuração de 
poços para uso comercial 

      Módulo rural <40000m² 

      

 
Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex.: 
atividades já 
implantadas)65 

Reprovadas 

Área de interesse 
turístico da Represa 
Jaguari/Pedreira, 
permitindo um 
parcelamento do solo 
com baixa densidade 
demográfica 

  
Esporte motorizado em 
propriedade particular 
(desde que regrado) 

  

 

                                                           
65 Proposta de gestão 
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4.5. Zona de Conservação da Biodiversidade 
 

Foram feitas 36 propostas de usos permitidos e nenhuma delas reprovada por todos 
os grupos ou por três deles. Dos usos avaliados por todos os grupos, a única a 
receber uma avaliação contrária foi a de permissão de agroindústria, havendo 
também uma ressalva quanto à produção de flores. Por se tratar de uma zona mais 
restritiva, é importante lembrar que a falta de avaliação de um grupo sobre as 
propostas reprovadas por dois grupos pode ser significativa, uma vez algumas 
destas reprovações poderiam ter sido maiores. Considerando apenas as avaliações 
de 3 grupos, aquelas propostas avaliadas com duas discordâncias são, portanto, 
consideradas reprovadas pela maioria, embora não seja absoluta. Destas 21 
propostas, apenas 3 foram aprovadas pelos três grupos (segurança, esportes não 
motorizados ao ar livre e apicultura), mais seis tiveram duas avaliações positivas e o 
restante foi reprovado por dois grupos.  

Das 19 propostas de usos incentivados, apenas duas tiveram uma avaliação 
contrária cada: incentivar toda  APP a ser corredor ecológico e o incentivo a 
utilização e a execução destes corredores como compensação para futuros 
empreendimentos. Entre as cinco propostas de usos admissíveis, apenas 
hospedarias de pequeno porte tiveram meta de avaliações contrárias e metade a 
favor. 

Foram feitas 33 propostas de usos proibidos, e somente a pesca foi reprovada por 
todos os demais grupos como proibida, seguida de granja com três reprovações e 
uma aprovação com ressalvas, o corte de árvores com a condição de plantar cem 
como compensação e a supressão de FES em estágio inicial, que tiveram três 
avaliações negativas cada. A proibição de bicicletas dentro de fragmentos florestais, 
de alimentar a fauna, de mineração, de linhas de alta tensão e de agrotóxico tiveram 
uma avaliação negativa cada, tendo sido o último citado duas vezes por grupos 
diferentes.  

Quadro 30 Síntese de usos avaliados para ZCB 

 

Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Propostas 
aprovadas 

Ecoturismo 

Topos de morros, 
altas declividades 
bem vegetadas 
 

Ecoturismo Caça 

Agricultura orgânica Passagem de fauna 

Evento de baixo 
impacto 
(regulamentado) 
 

Invasoras fauna e flora 

Cabra, ovelha 
Recuperação de áreas 
degradadas 
 

Coleta de sementes Qualquer atividade de 
contaminação 

Chalés com 
restaurante 

S.I.M Selo de 
Inspeção Municipal 
 

Viveiros  Barragens sem estudo 
específico (EIA/RIMA) 

Viveiros de espécies 
nativas 

Corredor ecológico 
fora e dentro de APP 

  

Regulamentar atividades que 
impactem/ eventos ou grande 
nº de pessoas 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

Viveiros públicos de 
espécies nativas para 
doar mudas 

Recuperação e 
conservação dos 
fragmentos  

  Fauna exótica invasora 

 
Coleta de semente 

Recuperar nascentes 
e mata ciliar 

  Indústria 

 
Ecoturismo de baixo 
impacto, 
contemplativo 

 
  Esporte motorizado 

 
Observação de fauna 

Manejo sustentável 
de matas e APP; 

  
Fechar/interromper estradas 
públicas 

 
Certificação da APA   

 

Trilha a pé 
Conservação de fauna 
e flora 

  Queimada 

Segurança rural 

Sistemas 
agroflorestais, 
silvipastoris e 
lavoura-pecuária-
floresta 

  
Muros para delimitar 
propriedades 

Produção de flores 
(Com ressalva) 

Corredor no Rio 
Atibaia 

  
Jogar lixo na rua deve gerar 
multa 

 
Apicultura 

PSA   
 

 
Aceiros nos 
fragmentos 

Recuperação e 
melhorias nas 
estruturas públicas 
(estradas, pontes, 
etc.) 

    

Esportes ao ar livre 
não motorizados 

      

Aprovadas 
com 

ressalvas 

Agroindústria com 
muito regramento 

Incentivar a utilização 
e a execução dos 
corredores ecológicos 
como compensação 
para futuros 
empreendimentos 

  Agrotóxico 

Moradia rural para 
funcionários 
 

Toda APP é corredor 
ecológico 

  Linhão 

Parcelamento de solo 
no módulo rural, com 
regras, limitações, 
coleta de resíduos, 
reflorestamento, etc.  
 

    
Supressão de qualquer 
fragmento florestal nativo 

Formação de 
condomínios rurais 
(eco/agrovilas), com 
produção rural e 
regras de 
adensamento, 
reflorestamento, 
resíduos, etc. 
 

    Uso de agrotóxico/transgênico  

Desassoreamento 
com possibilidade de 
comercializar o 
material; 

    
Regularização de ocupação 
em módulos rurais menores 
do que a legislação vigente; 

Silvicultura de nativas 
e exóticas não 
invasoras 

    
 

Transporte público     Linhas de alta tensão (linhão) 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

      Alimentar a fauna 

      
 

      
Bicicleta dentro do fragmento 
 

      
Mineração, exceto 
desassoreamento/produção 
água 

Para 
discussão 

As propriedades 
rurais (privadas) da 
APA precisam ter 
sustentabilidade 
econômica para 
garantir a ambiental 

  
hospedaria de 
pequeno porte 

proibir eventos motorizados 

o uso rural deve ser 
permitido ou, no 
mínimo, permissível 
(dentro de limites de 
impacto a serem 
estabelecidos 
tecnicamente em 
casos necessários) 
 

      

Pecuária 
 

      

Envase de água 
mineral (com 
regramento) 

      

Empréstimo de solo 
(100m³ ou regrar) 
 

      

Unidades de 
recepção, triagem e 
destinação do lixo 
rural 
 

      

Piscicultura (nativas e 
exóticas não 
invasoras) 

      

agroindústria de 
baixo impacto. Ex.: 
artesanal, destilaria, 
vinícola, cozinha, 
beneficiamento, 
compostagem etc. 
  

      

Campos esportivos 
(receptividade) ex.: 
hipismo, golfe, 
ciclismo – MTB, etc. 
 

      

Barramentos, com 
regras/portes 
definidos 

      

Armazenamento 
adequado de 
químicos e 
combustíveis (tirar do 
proibido) (para uso/ 
consumo da 
propriedade) 

      

Poços (artesianos, 
semi 
etc.)(permissível) 

      

Reprovadas 
pela maioria       

Proibida a supressão de 
fragmentos (FES) no estágio 
inicial para mais (Médio, 
avançado) 
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Usos Permitidos Usos incentivados Usos Admissíveis Usos Proibidos 

 

      
Cortar árvores - se cortar 1 
tem que plantar 100 
 

      
Pesqueiro 
 

      Granja 

Reprovadas 

      
Pesca 
 

      

Proibições devem ter 
contrapartidas ou 
compensação (Ex: atividades 
já implantadas)66 

 

5. Considerações Finais  
 

Considerando os objetivos do Processo Participativo, o público-alvo indicado e as 
informações contidas no presente relatório, verifica-se que a oficina de Zoneamento 
da APA Municipal de Campinas cumpriu os objetivos propostos, à medida que as 
análises obtidas permitiram avaliar o consenso entre os participantes de diferentes 
segmentos e fornecer direcionamentos para os Programas de Gestão. A definição 
dos Programas de Gestão da APA deverá considerar os aspectos socioambientais da 
UC, com foco nos problemas e potencialidades observados na área e também nas 
lacunas de conhecimento identificadas. Parte dessas informações foi trabalhada no 
Diagnóstico Participativo e podem subsidiar o desenho de Programas de Gestão. No 
entanto, é essencial a observância da avaliação técnica sobre as características 
socioambientais e seus principais problemas para delimitar adequadamente os 
regramentos de cada zona e os programas de gestão para cumprir tais regramentos.  

 
 

                                                           
66 Não é atividade, sim proposta de gestão. 


