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1. Introdução 
 

A WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. apresenta o Relatório da 
Oficina de Avaliação Estratégica com os resultados obtidos. 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 população hegemonizada 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 na elaboração do Plano 
de Manejo, tornando-a partícipe e comprometida com as 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 poderão 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. O presente relatório apresenta a sistematização da Oficina de Avaliação 
Estratégica. 
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3. A Oficina de Avaliação Estratégica 
 

A oficina de avaliação estratégica seguiu as premissas estabelecidas 
anteriormente entre equipe de elaboração do Plano de Manejo e o Grupo de Trabalho 
de Acompanhamento (GTA) do Plano de Manejo, com integrantes da Prefeitura, 
Fundação José Pedro de Oliveira e do Congeapa. Foi realizada no Setor Norte da APA 
de Campinas, na Escola Estadual Uacury Ribeiro de Assis Bastos, no bairro Jardim 
Monte Belo, no dia 10 de junho de 2017 (sábado) das 8h às 18h. 
Objetivos:  

• Definir a missão, visão de futuro e os objetivos de gestão da APA; 
• Identificar alvos de concentração estratégica conectados aos objetivos da 

APA; 
• Avaliar oportunidades e desafios; 
• Definir ações estratégicas. 

 
A oficina foi estruturada conforme Anexo I. 
 
 

3.1. Mobilização e balanço da participação 
 

Durante a reunião com o GTA realizada no dia 17.04.2017, foi acordado que a 
mobilização seria feita através de divulgação de cartazes em pontos estratégicos dos 
bairros abrangidos pela APA de Campinas, e que os participantes escolhidos como 
representantes nas reuniões setoriais seriam contatados via e-mail para um convite 
mais direcionado. Os convites foram entregues e colocados conforme as fotos 1 a 6, 
e os e-mails enviados duas semanas antes da data da oficina de avaliação 
estratégica. Os participantes foram orientados a enviarem confirmação da 
participação até dois dias antes da data agendada para realização da oficina. Essa 
solicitação foi feita visando à organização do evento da melhor forma possível e a 
escolha da alimentação de acordo com as três opções oferecidas. É importante 
destacar que mesmo havendo inscrição prévia, os interessados que chegassem ao 
local de realização no dia da oficina poderiam participar da mesma.  
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Foto 1– Entrega de convite e cartaz colado 

no Bar da Dona Nana – AR-14 
Foto 2– Cartaz colado no Módulo de 

Saúde da AR-14 

  
Foto 3– Cartaz colado no Centro de Saúde 

Chácaras Gargantilha 
Foto 4– Cartaz colado na Subprefeitura de 

Joaquim Egídio 

 
Foto 5– Cartaz colado no Centro de Saúde 

de Joaquim Egídio 
Foto 6– Cartaz colado na Subprefeitura de 

Sousas 
 

Foram recebidas 50 confirmações, das quais 46 de fato compareceram. Esteve 
ainda presente mais uma pessoa que não havia confirmado, representando a 
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APROAPA, totalizando 47 participantes na oficina. A lista de praticantes encontra-se 
no Anexo II. 

O gráfico da Figura 1 mostra o grau de participação em porcentagem de cada 
setor, seguindo o modo como cada participante se classificou.   
 

 

Figura 1- Representatividade dos participantes da Oficina 
 
Dos participantes, 11 eram representantes setoriais escolhidos por seus 

grupos de representação nas reuniões anteriores. Dois representantes setoriais de 
orgânicos confirmaram presença e não compareceram. Dos 11 participantes, 4 eram 
do movimento de moradia, 3 eram proprietários rurais, 3 de associações de bairro e 
1 de orgânicos.   

Dos demais participantes sete eram representantes do Poder Público, dois da 
Fundação José Pedro de Oliveira, dois do movimento de moradia e cidadania (uma de 
Vila Santana e outra do Imperial Parque), quatro do Congeapa, três representantes 
de ONG de meio ambiente, um representante do turismo, e o restante (17) eram 
representantes de associações de bairro ou moradores da APA.  

 

3.2. Abertura 
 

O dia teve início com uma breve recepção dos participantes, momento em que 
foi apresentado um vídeo sobre a APA de Campinas, a retomada com breve 
explicação sobre os objetivos do Plano de Manejo, os objetivos do trabalho do dia e 
acordos para que se estabelecesse um bom entendimento entre os participantes.  

Antes de dar início à produção da oficina propriamente dita, os participantes 
foram estimulados a um breve momento de respiração. Este momento tinha o 
objetivo de acalmar os participantes e conectá-los uns aos outros, através da união 
pelo consumo do mesmo ar, sem distinção de importância para todos. De forma que 
o respeito a cada participante é fundamentado em alguns pressupostos: ninguém é 

53,19%

19,15%

10,64%

8,51%

2,13%

6,38%

Participação de cada setor (%)

Associação de Bairro/

Morador

Poder Público

Movimento de Moradia e

Cidadania

Congeapa

Turismo

Organização Não

Governamental
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igual a ninguém, nem melhor que ninguém, tampouco ninguém é dono da verdade, 
e todos têm com o que contribuir. As palavras iniciais foram essenciais para 
despertar nos participantes a importância do envolvimento individual e o 
pensamento coletivo nas etapas seguidas durante todo o dia, pensando em um 
objetivo comum: a construção de um Plano de Manejo da APA de Campinas da 
maneira mais equilibrada possível, dando importância à participação e fala de cada 
participante presente.  

As pessoas foram então orientadas quanto à formação de grupos para dar 
início aos trabalhos, sendo estimulados a relaxarem, e terem em mente que viver o 
processo como um todo é mais importante do que encontrar respostas exatas para 
cada pergunta. Também foram orientados a, em cada etapa, fazerem a leitura das 
perguntas em voz alta, desenharem e fazerem anotações do que ouvissem ou 
pensassem sobre cada tema, cuidando sempre do ritmo das atividades e tempo.   

 

3.3. Café Mundial - World Café 
 

A metodologia de World Café foi escolhida para a oficina de avaliação 
estratégica do Plano de Manejo da APA de Campinas, pois permite o diálogo aberto 
de diferentes públicos. Segundo a World Café Community Foundation, as conversas 
possibilitam ver novas maneiras para fazer a diferença em nossas vidas e trabalho. 
O poder destas conversas muitas vezes é invisível e ignorado, mas tem grande 
impacto nas decisões e aprendizado na vida das pessoas.  Portanto, sua utilização 
nesta oficina teve como objetivo criar um diálogo menos formal, buscando mostrar 
aos participantes o quanto estão buscando algo em comum. O objetivo desta 
primeira etapa é fazer com que os participantes identifiquem através da troca de 
experiências de vida, a importância da APA não somente para si próprios, mas 
também para outros. Desta forma, esperava-se demonstrar que muitas coisas os 
unem em torno de um mesmo assunto comum: a relação com a APA, e gerar um 
diálogo saudável, aberto às opiniões divergentes, e que buscasse soluções para 
todos, ou seja, as conversas foram potencializadas visando à troca e construção de 
novas ideias.   

A princípio, os grupos foram divididos de modo que ficassem heterogêneos no 
primeiro momento, e sem repetição de participantes que representassem o mesmo 
segmento de interesse. Foram formados oito grupos iniciais com cinco participantes, 
e novas pessoas foram se juntando aos grupos conforme chegavam, havendo alguns 
grupos com seis pessoas. Em cada grupo um participante foi escolhido como 
anfitrião, ou seja, ficou responsável pela sistematização das discussões feitas 
durante o trabalho pelos participantes. No segundo momento do World Café, os 
participantes dos grupos se espalharam e formaram novos grupos, nos quais os 
anfitriões permaneceram os mesmos para compartilhar o que havia sido discutido e 
incorporar um pouco do que os participantes dos demais grupos aportavam de novo 
para a discussão.  

Os grupos foram orientados a se apresentarem e discutirem baseados nas 
seguintes perguntas: 
- Você se lembra de ter vivido uma história marcante, significativa e que tenha te 
modificado e que teve relação com a natureza?  
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- Onde você estava? Com quem?  
- Quais eram seus sentimentos? Qual era a sua motivação?  
- O que aconteceu? Por que foi significativa e transformadora?  
- Quais foram as suas qualidades e habilidades que você considera que foram 
fundamentais para o trabalho em equipe e para o resultado que vocês alcançaram? 
- O que é que te motiva a estar aqui?  
- Por que a APA é importante?  
- Qual é a sua percepção sobre isso?  
- Sua relação é pessoal, profissional, afetiva ou de qual outro tipo?  
- Ela deve ser preservada? Por quê?  
- Como você entende que deve ser a gestão da APA? 

Neste primeiro momento as atividades foram sistematizadas de acordo com o 
grupo inicial formado com integrantes de diversos segmentos distintos entre si. O 
objetivo não é contar a história individual de cada participante, mas sim demonstrar 
a importância coletiva da APA, por isso, a seguir são apresentados os resultados 
sistematizados dos grupos de maneira sintética e sem uso de nomes.  

 
3.3.1. Grupo 1 

Os participantes da mesa se apresentaram e compartilharam experiências 
vividas da APA. Houve relatos sobre a participação no combate a um incêndio em 
2001, quando os moradores se uniram por um mesmo motivo.  Após o incêndio 
também foi feita uma ação coletiva de plantio entre os moradores do Recanto dos 
Dourados, mas não houve manutenção. Gostariam que acontecesse mais vezes, e 
que fizessem plantio em APP. 

Relataram sobre histórias de animais silvestres, como cobras, e sobre um 
episódio em que uma onça apareceu em um sítio e os cachorros deram alerta com 
latidos, e atribuíram o ocorrido aos cortes de vegetação feitos pelas fazendas. As 
dificuldades fazem com que os filhos não queiram continuar no meio rural e saiam 
para a cidade, mesmo após tentarem ficar trabalhando com a terra. Comentaram 
que hortinhas nas escolas, mesmo em área rural, são boas, porque às vezes as 
crianças moram na área rural, mas “ficam só no eletrônico”, pois acaba faltando 
oportunidade na roça.  

Havia participantes que trabalhavam com crianças e com pracinhas, como 
uma forma de fazerem as crianças terem contato com a natureza e largarem a 
tecnologia. Mas fizeram a ressalva que o lugar também não pode ser sujo.  

Outra motivação para a presença na oficina era de ver o resultado concreto de 
melhorias. A APA é superimportante e sem ela não teria a natureza para viverem. Os 
participantes são moradores da APA há mais de 40 anos, cresceram nesse território, 
mas não viram as terras da AR-14 serem tratadas, e o crescimento parou em 1979.  

A ligação com o local é afetiva, mas acham que precisam de natureza com 
desenvolvimento. Alguns consideram que o asfalto só deve ser colocado em estradas 
maiores de fluxo mais intenso, mas as estradas de terra de menor movimento não 
precisam. Houve caso também de participante que não mora na APA, mas foi 
estudar motivada pela área, representa órgão público e sabe da importância de ter 
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representantes de Governo na oficina. Sente obrigação também como cidadão. 
Considerou legal conhecer as pessoas que fazem a APA. 

Também relataram que Gargantilhas é um ótimo bairro, mas há necessidade 
da população ter um posto de saúde e creche. 

Foi discutida a necessidade de a população ter consciência de quem são os 
gestores públicos e das condições limitadas que atuam muitas vezes.  

Consideraram também que algumas questões prioritárias se referem às áreas 
verdes, mas que vão à prefeitura pedir para plantar e são informados de que não há 
área disponível para isto.  

Discutiram a necessidade de o planejamento ser constante, para as 
construções não atropelarem o verde. E que nem tudo dá para a população fazer. 
Cuidar da pracinha é uma coisa, mas não da para estar na mata, que precisa ser 
preservada. Reivindicam que precisa mandar plantar árvore em APP. 

Também discutiram a importância de contato com os vizinhos e a necessidade 
de manter associações de bairros atuantes, para que cada vez mais pessoas se 
interessem pelo trabalho.  

Discutiram que seria um sonho a APA ser gerida de forma compartilhada com 
OSCIP. E que a população perdesse a ideia que é apenas obrigação do órgão público, 
e que o território tem que parecer com a sociedade, ou então a APA não estará aí 
para sempre.  

Acreditam que as pessoas não podem somente cobrar da prefeitura coisas que 
os próprios moradores podem fazer, precisam também fazer a sua parte. Comentam 
que não há, por exemplo, consciência de separar reciclável.  

Relataram que a reunião era uma oportunidade de aprender sobre a APA e o 
território, compartilhar experiências com outros moradores.  Pois consideraram que 
muitas vezes as lideranças não cumprem o papel de levar a informação do que 
discutem nas reuniões que participam, e por isso os moradores não sabem quase 
nada, nem mesmo bem sobre a importância da APA.  
Síntese: 

Motivação: crescem/vivem na APA, aprendizado, conhecer as pessoas/ a 
região. 

Importância: sem a natureza não se vive; importância das áreas verdes, mas 
tem urgências a serem resolvidas antes de pensar no verde. 

Muito bom morar na APA 
Foi bastante falado da necessidade de infraestrutura, mas também da união e 

fortalecimento da população em torno daquilo que pensam e da necessidade de 
enxergar que a população tem deveres, além de direitos. 

Gestão: Compartilhada com OSCIP e com população. Com um sistema de 
monitoramento, controle e avaliação de gestão da APA.  
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Foto 7 – Grupo 1 fazendo a leitura das 
orientações e perguntas da primeira 

atividade 

Foto 8– Desenhos na toalha de mesa do 
Grupo 1 

 
Observação: as anotações e desenhos observados na toalha de mesa 

traduziam a gestão compartilhada com OSCIP e sistematizava um modelo de 
funcionamento. 
 

3.3.2. Grupo 2 

Foram compartilhadas histórias sobre a relação dos participantes com a APA. 
Houve um relato de enchente do Rio Jundiaí em que o participante ajudou as pessoas 
na Vila Hortência, ocasião em que pessoas morreram em Itupeva, mas várias foram 
salvas. Outras histórias de relação dos participantes com a APA foram 
compartilhadas, tais como atuação contra vandalismo num container de lixo e ajuda 
para salvar árvores que seriam cortadas. 

O grupo discutiu as condições atuais da APA, citando principalmente o 
planejamento do Poder Público e a falta de conhecimento. Quanto às questões que 
afetam o cotidiano comentaram que os bairros rurais precisam de melhorias nas 
estradas, ônibus e sinal de internet.  Reclamaram do som alto, do lixo rasgado por 
pessoas para pegar latinhas, e da lixeira antiga em Gargantilha e Monte Belo que o 
gado consegue acessar para comer e rasga os sacos com resíduos. 

Citaram problemas na comunidade, falta de pavimentação e planejamento, na 
educação básica e escola. Ainda em relação à educação, destacaram a ideia de criar 
um projeto que contemple as crianças e que gere/arrecade verba para os pais. 
Sentem necessidade de trabalho para os adultos.  

Os participantes deste grupo aproveitaram a oportunidade e solicitaram um 
olhar diferenciado com os bairros urbanos da APA quanto ao lixo e segurança, assim 
como melhorias na infraestrutura. Além disto, destacaram o desejo de melhorar a 
qualidade de vida, e propuseram a implantação efetiva de um sistema de coleta de 
lixo reciclável, não só para a APA, mas para a cidade como um todo, uma vez que 
consideram que Campinas está bastante degradada. Avaliam que estas ações são 
prevenção, mais com o ser humano, e mais um ponto de observação, sugerindo 
“mudar a câmera”. Alguns mencionaram a possibilidade do lixo ser tratado por 
cooperativa. 
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Nas proximidades de Sousas citaram a demanda por moradia popular (ecovila 
e a necessidade de tirar a comunidade de áreas de risco). Na região Sul como um 
todo colocaram a falta de conjunto habitacional para população de baixa renda. Já na 
região de Gargantilha, relataram que os moradores veem há 30 anos o Rio Atibaia 
sendo assoreado (tanto o rio quanto as nascentes). Citaram também as estradas de 
terra, argumentando que quem mora na fazenda não tem transporte com mais 
frequência, como exemplo destacaram a necessidade de pavimentação para auxiliar 
moradores nas proximidades de Gargantilha.  

Quanto às questões ambientais, citaram a ideia de implantar corredores 
verdes nos rios, e destacaram o Rio Atibaia (30 metros de corredor). Além disso, 
consideram importante a preservação das áreas já existentes, assim como recuperar 
as áreas degradadas de uma forma geral. 

No entanto, ponderaram que ainda há muitos problemas ambientais nas 
áreas. Foi citada uma tentativa de corte de árvore que não deu certo e foi 
comemorada pelo grupo por representar um ganho para o meio ambiente. O grupo 
comentou ver o Ribeirão das Cabras (Joaquim Egídio) sendo assoreado. Também 
destacaram o assoreamento que ocorre há 25 anos no Rio Atibaia, em Joaquim 
Egídio - Sousas (tanto pela terra da estrada e como no asfalto com cana-de-açúcar). 
Lembraram que mina água na Rua Armênia (Gargantilha), mas que há necessidade 
de cuidar da água. Destacou-se também a importância de conhecer melhor como 
funciona a outorga de água, e da diferença na vida de alguns de reconhecer a 
importância da água e da preservação da APA. Também solicitaram que fossem 
feitas fossas sépticas.    

Também fizeram considerações sobre a gestão da APA, destacando a 
necessidade de gestão participativa comprometida e a preservação do meio 
ambiente, e de um Conselho adequado para acompanhar, sugerindo ainda que cada 
entidade indicasse um participante. Neste sentido, sugeriram também que 
representantes da Associação de bairro visitassem todos os moradores da 
Gargantilha. 

Acreditam que o poder público não dá suporte. 
 

 
Foto 9 – Grupo 2 fazendo a primeira atividade 
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3.3.3. Grupo 3 

O grupo se apresentou e compartilhou experiências. Houve o relato de um 
participante que apagou um incêndio. Os participantes consideram que a APA ainda 
existe no papel, cada proprietário cuida da sua área. Relataram que em Morungaba 
um proprietário em 1980 queimou uma grande área e outros proprietários apagaram 
os incêndios, como sempre. Este tipo de situação gera preocupação com os animais, 
que ficam sem alimentação, e a natureza. Sentem-se lutando a favor da vida, e bem 
quando o fogo é apagado.  

Também relataram a necessidade e dificuldade de outorga da água para 
produtor e usuário, mas, é necessário financiamento bancário, segundo eles. No 
entanto, com isso puderam perceber a responsabilidade de cada um sobre a água e 
alguns mudaram a maneira de irrigação. Neste sentido, reconhecem a importância 
da Embrapa, que proporcionou compartilhamento de conhecimento de pessoas para 
aprimorar a consumação do solo, rotação de cultura, melhor qualidade do produto, 
água monitorada (consumo do produto). 

Houve relato de ligação afetiva e memória de acampamentos na área da APA, 
ocasião em que podia gelar refrigerantes no rio, montar acampamento com 
elementos naturais, construir calha para água da chuva e manter contato com 
animais.  Esta memória foi traduzida como diversão/necessidade.  

Havia participantes que se descreveram como trabalhadores de área rural, 
relatando ser compensador ver o produto brotar em uma terra que acolheu quem 
veio de outras regiões para trabalhar com café, feijão e outros cultivos. Acreditam 
que esta relação com a natureza de colher direto do pé era sustentável, e as coisas 
vendidas nos mercados atualmente não tem gosto. Por outro lado, esta relação 
afetiva e de sustento da terra foi citada por moradores cujas famílias estão há muito 
tempo na região, com ressalvas de que a falta de regramento impede de tirar o 
sustento deste território.  

Foram expostos assuntos que preocupam os participantes, como o medo de 
acontecer algum incêndio na estrada devido ao gasoduto, problemas com o 
fornecimento de água por causa dos poços mal feitos da Sanasa, e o fato de as 
poucas nascentes estarem contaminadas.  

Além disto, consideram que falta regramento de atividades, e os moradores 
não sabem o que fazer, pois falta orientação sobre o que é permitido e sobre onde 
buscar informações (moradores da área rural). Relataram que há problemas de 
manejo das estradas de terra, e que a APA impõe, mas as pessoas acabam sem 
conseguir se unir para trabalharem de forma conjunta, por isso há descrença nos 
trabalhos compartilhados e participativos.  

Também houve discussões sobre as mudanças no uso do solo e a manutenção 
das fazendas. E relato que as fazendas são divididas por filhos dos fazendeiros, que 
alteram o uso para habitação, mas falta escola, manutenção nas estradas de terra e 
outras coisas para trazer mais moradores de fora. Também se abordou sobre 
violência e roubos que tem aumentado. 

Citaram a possibilidade de moradias de interesse social na APA ser delimitada 
em Sousas e comentaram sobre a necessidade das moradias sustentáveis e sem 
desmatar. 
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Alguns relataram sentir que vizinhos e moradores da APA já estão mais 
participativos no Conselho. E que o Congeapa precisa ter controle e autonomia para 
implementação dos projetos. 

Quanto à gestão, esperam melhorar a região com regramento, mas alguns 
ponderam que o que não pode está claro, apesar de faltar apoio. Esperam políticas 
públicas para produção de floresta. Consideraram que a gestão deve ser cobrada, 
garantir o ordenamento rural, com lei aplicada de fato. O território é percebido como 
desordenado, abandonado, falta dos gestores na questão de manutenção, não tem 
regramento e diretriz.  

Relataram que a APA provê o alimento, por isso consideraram a necessidade 
de sobrevivência por meio da preservação, mas que a responsabilidade da gestão é 
compartilhada. No entanto, ressaltaram que talvez por descrença, querem envolver 
novas pessoas no processo além das que de alguma forma já são lideranças. 
Também citaram: trazer melhorias para o bairro e fortalecer a comunidade, porque a 
região é mais saudável, e chegar aos 90 anos de idade com qualidade. Há conflitos 
em torno do Congeapa, pois alguns participantes consideram que posicionamento de 
alguns representantes sempre foi “furada”, e deveria mudar conselho e as 
representações. 

Houve um relato sobre as dificuldades em morar e trabalhar em território de 
APA. Para os moradores antigos essas dificuldades são evidentes, pois a criação da 
APA ocorreu depois que muitos já moravam e cultivavam na região. E devido à 
criação da APA foi necessário aprender cuidados adicionais, o que acabou por 
melhorar a qualidade dos produtos de algumas pessoas, uma vez que agora há mais 
cuidado com a água, menos erosão do solo e aumento das áreas de reserva legal.  

A necessidade de preservação foi consenso no grupo. Assim como de uma 
gestão séria, compartilhada entre governo e sociedade, pois faltam gestores para 
manutenção da APA. Também acham necessário um conselho mais representativo, 
responsável e com autonomia para projetos. Esperam que toda a discussão seja 
incluída no documento final aprovado do Plano de Manejo e que mais pessoas 
estejam no processo. Sentem necessidade de regramento e orientação na área rural, 
uma vez que o território é desordenado e sem diretriz, além do estabelecimento de 
moradias de interesse social.   

Enxergam a APA como importante para a preservação dos recursos naturais, 
tanto para presentes como futuras gerações. A relação do grupo com a APA é 
pessoal, afetiva e profissional. Resumiram os sentimentos como altruísmo, 
confiança, medo, união (porque só se unem nestes momentos), consternação, 
preocupação, foco, determinação.  Foi citado o fato de sentir o privilégio por ter um 
pedaço de terra e ser gratificante ter o dom de preservar. Entre as motivações foram 
citadas: a determinação de poder fazer diferença, coragem, a oportunidade de ter 
vivido em área rural, a FELICIDADE (em destaque), sensação de missão cumprida e 
de ter valido a pena com a contenção do incêndio. Também citaram: fortalecer as 
comunidades, regiões, para inserção de outras pessoas no processo.  
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Foto 10– Grupo 3 fazendo a leitura das 
orientações e perguntas da primeira 

atividade 

Foto 11– Desenhos na toalha de mesa do 
Grupo 3 

 
3.3.4. Grupo 4 

Os representantes deste grupo eram em sua maioria moradores antigos da 
área, ou de famílias que estão há muito tempo neste território (há 18, 20, 39, 41, 66 
anos, e família desde 1870). Como motivações citaram o desejo de morar e trabalhar 
na área, e que é preciso manter a qualidade de vida e sossego. 

Estavam presentes representantes do movimento para atender necessidade 
de moradia para todos. Apresentaram-se como gente nascido e criado lá, e 
reivindicaram não ter como as pessoas comprarem casas, terrenos grandes e carros.  

Estavam presentes também representantes de fazendeiros, que consideraram 
que “os melhores ambientalistas são só fazendeiros”.  

O grupo tomou pouco tempo se apresentando e contando histórias pessoais, 
dando prioridade aos motivos objetivos que os unia na oficina do Plano de Manejo. A 
primeira expressão colocada no flipchart foi: “Prosperidade: queremos este direito”. 

Acreditam que seja possível preservação com desenvolvimento. Sugerem 
sistema monitoramento, controle e avaliação. Se não funciona tem que mudar. 

Relataram que quando as discussões sobre a criação da APA começaram, 
entre 2000/2001 teve gente que gostou porque pensavam que “viriam melhorias 
para nossa vida, mas estamos esperando até hoje”. Acreditavam que teria 
conhecimento, aprendizado, e integração de todos os segmentos sociais, mas só 
abriu espaço para coisas ruins, gerando sentimento de frustração. 

Entre os relatos, disseram que não conseguem tirar sustento da terra, há 
muitos impostos, não há mão de obra, que as pessoas não querem trabalhar na roça 
e que a produção vai parar. Além disso, reclamaram que a segurança é muito ruim, 
nem como plantar tem, pois roubam tudo.  
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Consideram que são importantes providências quanto ao lixo reciclável, às 
festas raves, e que o poder público garanta atividades para as crianças, pois não se 
pensou em educação, creche e quadras esportivas. Também apontaram problemas 
com a iluminação pública na área rural, que pagam, mas não têm. Assim como o 
saneamento que é zero. Apontaram as necessidades de melhoria, pois precisam de 
supermercado, polícia e posto de saúde. Mas ponderaram que têm esperança porque 
não há outra opção.  

Alguns consideram que é tudo erro da APA, que tudo está errado como 
exemplos, citaram que o direito de ir e vir não existe, que a manutenção com carro é 
infinita e as condições das estradas “arrebentam” os ônibus. Que a “estrada como 
está é crime! Pó destrói plantas. Não produz. Tudo errado”. 

Citaram o que consideram ser dificuldades para os moradores, como a 
burocracia, que trava as coisas boas, mas fecha os olhos para coisas ruins. Como 
exemplo, relataram sobre casos de pessoas que não conseguem licença para suas 
atividades econômicas. Acreditam que o motivo seja que “aqueles lá de cima não 
querem resolver”. Citaram também exemplo da falta de multa, restrição ou cobrança 
à AZUMA.  

Acreditam que deveria haver mais emprego na região, hotel fazenda, 
pousada, chácara. Entre as citações neste sentido, disseram: “Sou ambientalista, 
mas o homem acima de tudo”. Também acreditam que deve haver investimento nas 
florestas, e que somente plantar e não cuidar, não adianta. Comentaram que 
denunciar não adianta, e se o outro não faz, então eles próprios fazem. No entanto, 
citaram a necessidade de aumentar a consciência ambiental na zona urbana. 

Concluíram que toda a preservação que existe é feita pelos próprios 
participantes, mas que eles só têm prejuízo. Por isso, consideram que é necessário 
ter contrapartida, pois só tem obrigações e restrições, e que a APA só tira, só proíbe. 
Compartilharam o desejo de conservar, preservar, mas que precisam ser 
incentivados. Questionaram por que não receberem pelo serviço que prestam com a 
conservação? 

Por isso consideram que o plano de manejo deve ser amplo, e que deve haver 
feedback permanente sobre o plano, com reuniões periódicas, pois o grupo solicita 
saber onde este trabalho vai dar. Também consideram ser necessário o 
fortalecimento do Congeapa. Acreditam que possa existir melhoria com conservação, 
e que alguns sempre tiveram a ideia da conservação, mas precisa de consciência de 
aumentar a união, mas para isso é preciso ativar a Associação.  
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Foto 12– Grupo 4 fazendo a primeira 

atividade 
 

3.3.5. Grupo 5 

O grupo reconheceu o território da APA formado por Mata Atlântica e 
fazendas, e a necessidade de conservá-las e garantir a inclusão social.  Também 
reconheceu o porquê da existência da APA, pois é grande produtora de água e a 
importância da preservação da água. 

Reclamaram de problemas como condomínios sem rede coletora de esgoto, e 
a possibilidade de usar tecnologias individuais. Também comentaram que o esgoto 
de Sousas é diferente do restante da cidade. Destacaram a necessidade de políticas 
para a gestão de águas pluviais.  

Outros problemas foram apontados, como supressão de vegetação para ter 
uma área de plantio maior, e estradas de terra com solo exposto, gerando 
carreamento, erosão e assoreamento.  

Levantaram como principal questão da atividade a dificuldade de gestão. 
Destacaram a necessidade de definir que vai gerir a APA, e a gestão depende de 
regulamentação do que não deve ser feito e as contrapartidas (estabelece regras) do 
município e Poder Público. De quem é a responsabilidade. Também discutiram que a 
gestão depende da execução, que também é feita pelos proprietários, responsáveis 
pelas cercas, plantios, quintal, condomínio e propriedade rural. Por isso, 
questionaram qual seria a porcentagem de responsabilidade de Associação (privada) 
e poder público. 

Sugeriram que o Congeapa se torne uma plataforma digital de gestão 
participativa, pois atualmente há dificuldade de entrar no conselho e este não é 
representativo com as mesmas pessoas sempre. Consideram que teria um número 
maior de pessoas e mais representatividade se fosse virtual.  
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Foto 13– Grupo 5 fazendo a leitura das 
orientações e perguntas da primeira 

atividade 

Foto 14– Desenhos na toalha de mesa do 
Grupo 5 

 

3.3.6. Grupo 6 

Esse grupo era formado por pessoas de origens distintas, ou que vieram da 
cidade para a roça, de família que veio da Itália para trabalhar na roça em Campinas, 
pessoas que vieram sozinhas, que saíram da roça para a cidade, que vieram de São 
Paulo para a região porque se encantaram com a natureza simples, e até 
representante da polícia ambiental. Houve relato de um evento de deslizamento de 
encosta por causa da ocupação e mudança climática. Alguns fazem parte da 
Associação de Sousas, outros representantes de condomínios ou grupos.  

O grupo foi sintético em concordar que a APA é importante como produtora de 
água, preservação de fauna e flora, e que há necessidade de formar corredores para 
a vida animal.  

A motivação para a presença na oficina se deve à preservação, e foram 
registradas frases com visões positivas como: “É “fria” morar em região de APA? 
Não. É privilégio morar nela“; e “Com certeza a Secretaria do verde será nossa 
guardiã. Alias, já é”. 

Os participantes consideram que a gestão da APA deve ter também 
moradores. Mas associaram nos materiais de análise a relação “político – preservar”.  

Comentaram sobre o abandono da área e degradação do dia a dia serem 
consequência do engajamento insuficiente em relação ao tamanho da APA, e que o 
passado de silêncio e abandono também é responsabilidade de todos. Falaram sobre 
a importância de aprender sobre solidariedade, e que as pessoas que voltaram a se 
unir têm obtido resultados, por exemplo, com o caso do núcleo de segurança, ou um 
grupo de whatsapp em Joaquim Egídio. Comentaram que em Gargantilha também 
tem tido resultados na segurança devido à solidariedade, e que há um movimento 
de voltar aos tempos antigos com a comunicação entre os vizinhos. Neste sentido, 
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reiteraram a importância de integração humana e ambiental, de conectar para evitar 
o isolamento.   

Destacaram diversos conflitos enfrentados no território, como: “O Rio Atibaia 
não é penico da cidade de Campinas e região”. Consideram que o adensamento 
populacional não combina com APA e que é necessário um sistema de 
monitoramento, controle e avaliação dos aglomerados. Também ressaltaram a 
necessidade de reavaliações dos programas municipais, que devem ter retorno às 
comunidades. 

Consideraram que algumas questões são necessárias para garantir a 
qualidade da APA, como a recomposição da mata ciliar, a despoluição do Rio Atibaia, 
a manutenção de pequenas florestas, manutenção correta das estradas e incentivo a 
pequenas agriculturas. Neste sentido discutiram a possibilidade de criar Corredores 
do Verde (lagoas - nascentes, riachos e rios) e a necessidade de estudos para o 
reflorestamento. Foi citada a baixa densidade demográfica e por outro lado o 
fracionamento de grandes áreas. Também apontaram problemas com o som e com 
lixo, sendo necessário respeito à natureza.  

Quanto à gestão, consideraram essencial criar gestores e estabelecer união 
entre Congeapa e Associações.  Acreditam que a representatividade e participação 
sejam baixas, comentando que de 347 convites apenas houve participação de 60 
pessoas, por isso a APA representa uma bolha. Também citaram a necessidade de 
convívio e engajamento, e organização de clubes e associações.  

Apesar de não sistematizados, os participantes do grupo fizeram anotações 
aleatórias sobre os temas da atividade proposta, tais como: “A Vaca vai pro brejo!!! 
A Vaca? Não, nóis!!!”; e “Paço municipal x passo ambiental”.  
 

 

  
Foto 15– Organização das ideias dos 

participantes do Grupo 6 
Foto 16– Desenhos na toalha de mesa do 

Grupo 6 
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3.3.7. Grupo 7 

Os participantes deste grupo relataram histórias de ligação afetiva com a APA. 
Comentaram sobre a relação com a fauna e casos de picadas de animais 
peçonhentos como cobras e escorpiões. Também relataram histórias sobre o plantio 
e disseram que sentem bem estar na APA, e felicidade de ver o Rio Atibaia. 
Contaram história de cuidado com aves, e que a cultura de natureza é uma 
qualidade, e comentaram sobre a existência de mina d’água. O grupo se motivou 
com a oficina por estarem localizados na APA, serem parte dela, e porque gostam ou 
amam a área.  

Comentaram que há interação entre animais e humanos, e que o remédio é a 
interação pessoa-natureza, mas ressalvaram sobre a fauna da região, com sagui, 
maritacas e tucanos, que podem representar conflito.  

Discutiram os problemas de ter barragem, e as questões de relevo, que com 
muita água acaba causando descida de terra. Também demonstraram preocupação 
com a divisão Norte/Sul na APA e o medo de haver ocupação desordenada. 
Acreditam que devem aproveitar as fazendas e manter o belo por limites.  

Neste sentido discutiram a possibilidade de uma agrovila e têm medo do 
desenvolvimento desordenado.  Temem que haja um zoneamento urbano em área 
rural e explicam que precisa haver saneamento de água. Discutiram a estratificação 
de moradias e a remoção de invasão. Cobram melhorias e benefícios. Apontam a 
necessidade de regras, ordem e participação. Comentaram que ocorre uma divisão 
do saneamento N e S, e que há água, mas que chega por caminhão. Solicitam que 
hajam fossas e poços tratados de 4 m.  

Precisa haver regra para o esgoto, e também gostariam de ver a região 
preservada. Sugeriram sistema para destinação de podas de árvores e de remédios. 
O relevo também apresenta problemas e a terra desce no rio. Discutiram a 
necessidade de pavimentação das estradas Norte-Sul, comentaram que a feirinha de 
Joaquim Egídio sumiu, mas precisa profissionalizar.  

Apontam a importância da AUTORESPONSABILIDADE (destaque feito pelo 
grupo) participativa, mas alguns consideram que deve ter como cobrar a APA, e não 
deixar que seja somente o Ministério Público.  

Consideraram importante a preservação da água em todos locais, com 
destaque para Carlos Gomes, e deve ligar pessoas/natureza para não colapsar 
flora/fauna. Discutiram as questões sobre as estradas. Em Gargantilha comentaram 
que há muita água na Rua Armênia, mas as chácaras são pobres por lá.  Alguns 
acreditam que as chácaras ficam vazias e mais pessoas poderiam morar na região se 
estas chácaras fossem alugadas, mas tem a percepção de que a Lei da APA proíbe 
tudo. 

Entre as motivações foram citadas o fato de viver na APA, a necessidade de 
estabelecer regras, garantir qualidade de vida e preservar água. Também 
ressaltaram a relação afetiva com o local e a fauna (aves), e o gosto por plantar. 
Citaram que a motivação é ajudar, que devem participar na gestão porque 
estão/moram aqui, e por isso não é gestão pública, é interesse deles. 
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Sobre a gestão, concordam que a APA precisa de uma Lei forte, ordenamento 
e fiscalização, com cumprimento. E que para preservar precisa regrar e cumprir. 
Alguns esperam que o Plano de Manejo defina regra de não dividir ou parcelar as 
terras, e que defina o que não pode ou os limites.  Preservar deve ser regra, pois a 
APA preservada é essencial para o manejo da água.  E concluíram que seria “Bonito 
= Gestão +++ Conselho e CONGEAPA” 
Terra – bolha; Destruir = crueldade (desenho). 
 

 
Foto 17– Grupo 7 fazendo a primeira 

atividade 
 

  
Foto 18– Organização das ideias dos 

participantes do Grupo 6 
Foto 19– Desenhos na toalha de mesa do 

Grupo 6 
 

3.3.8. Grupo 8 

O grupo se apresentou e foi demonstrada a diferença entre o perfil dos 
participantes. Havia pessoas que chegaram sem saber que se tratava de uma área 
de APA, e moradores que estavam desde antes da APA ser criada. Estes últimos 
comentaram que a APA foi criada sem consulta. Houve relatos de um grupo que 
mantém o campo de futebol que receberam para diversão.  
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A motivação do grupo foi afetiva e pessoal, sendo citados: o gosto pela 
natureza, a preservação, garantia para a próxima geração e biodiversidade como 
importância da APA. Resumiram a importância como fauna e água. Trataram o 
território como garantia de lar sustentável dos recursos naturais, para a sociedade 
como um todo, para preservação, pois garantirá água para todos. O grupo comentou 
que outra motivação é lutarem para que os bairros se integrem à natureza, e 
concluíram que é preciso caminhar para consertar.  

Definiram Monte Belo I e II como excesso. Também foi citado que há melhorias 
para serem pensadas em relação à água, ao conselho gestor e em Gargantilha.   

Gostariam que a gestão fosse compartilhada com a sociedade por 
representantes de seus núcleos e que a gestão administrativa fosse em contato com 
órgão gestor da APA (Congeapa) para que os recursos disponíveis possam ser 
independentes do Plano de Manejo.  

 

 
Foto 20– Grupo 8 fazendo a primeira 

atividade 
 

3.3.9. Plenária de Apresentação 

Após a discussão da primeira etapa em que os grupos trabalharam em cima 
de perguntas sobre o que os envolvia à APA e entre si, sempre tendo oportunidade 
de conhecer as histórias de outras pessoas e não somente dos integrantes de seus 
grupos iniciais, um representante (anfitrião de cada grupo) foi convidado a 
apresentar brevemente a essência do que foi conversado com os demais 
participantes para que todos compartilhassem e identificassem os motivos comuns 
que traziam todos a uma mesma oficina de Avaliação Estratégica. Cada grupo teve 
em média 7 minutos para se apresentar e o compartilhamento das histórias durou 
cerca de 50 minutos. 
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Foto 21– Apresentação feita pelo anfitrião 

 
Ao longo das apresentações dos anfitriões foram sendo extraídas palavras 

chave que pudessem sintetizar o sentimento envolvido nas atividades e as 
motivações para a presença dos participantes, esses dados estão apresentados no 
Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 - Síntese de assuntos extraídos em plenária, traduzidos em Valores e Missão. 
 

Síntese da Plenária 

Valores Missão 

Sensibilidade  
Vida Simples  

Calma 
Solidariedade 
Prosperidade 

Respeito à natureza 
Plantio Voluntário 

Roça – Vínculo com a natureza 
Amor 

Conhecimento técnico e Consciência 
Responsabilidade 

Do Urbano para o Rural (Movimento) 
Integração  
Lideranças 

Infância + Contato com a natureza 
Resgate – enchente 

Solidariedade 
Sonho 

Felicidade 
Ligação anterior à Criação da APA 

Evitou Corte de árvores 
Fauna Sensibilizando pessoas 

Aves 
Amor à vegetação 

Cura com saber popular com natureza 
Famílias moradoras 

Atuação por vontade, por amor 
Inclusão 

Por que degradação? 
Participação 
Consciência 

Resultados efetivos 
Relações Sobrevivência/ Vida em Conjunto 

Crise Hídrica 
Preservação/ Cuidado 

Conscientização 
Qualidade de vida urbana e rural 

Atuação 
Como continuar a tirar sustento da terra 

Moradia 
Acesso frágil 

Fortalecimento dos laços entre os grupos 
para lutar pela APA 

Preservação 
Desenvolvimento 
Monitoramento 
Infraestrutura 

Serviços 
Dependência da APA  

+ Trabalho 
+ emprego 

Fortalecimento do CONGEAPA 
+ Contrapartidas 
Direito de ir e vir 

Impacto ambiental 
Fortalecimento População 



 

21 

 

Síntese da Plenária 

Valores Missão 

União de proprietários para apagar incêndio 
Coragem 

Iniciativa 
Atendimento às necessidades básicas 
Gestão Compartilhada com população 

Monitora! 
Olhar de inclusão  

Participação 
Melhoria 

Garante primeiras gerações  
População de fora da APA deve se 

conscientizar 
Recursos devem ser disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Campinas e outros 

órgãos 
Mudança na Lei 

Inclusão moradia de Baixa renda na APA 
- Ecovila 

Construção do espaço onde vivemos 
Grande Projeto 

Grande Conselho para a gestão 
Autorresponsabilidade 

Me fazer ouvir, fazer junto,  
Corrigir injustiças 

- moradia 
Regras Fiscalização 

O que não se pode fazer 
GESTÃO (dos proprietários) / Contrapartidas  

- pequenas propriedades particulares 
- regulamentação para a gestão 

Inclusão Social! 
Onde está a felicidade? > Relações 

Conhecimento 
Comunidade 
Não ter medo 

Congeapa + atuante 
Integrar Mais as pessoas que se interessam 

em participar 
Comunicação + Eficiente – rede de 

conhecimento 
Integração – Ambiente Social; Ambiente 

Natural (estão degradados) 
Fortalecimento – Comunidade; vizinhos; 

região.   
- Para mobilização 
- para Liderança 

Preservação 
-Recursos Naturais  

Regramento 
Ordenamento 

Gestão 
Tem quem manda, não tem quem faz 

Seriedade 
Compartilhada 

Representatividade 
Autonomia 
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Síntese da Plenária 

Valores Missão 

+ Pessoas no processo 
+ parceria para apoio – ação 

Projetos 
Gestão Responsável. 

 

 
 

  

Foto 22– Palavras chave que pudessem sintetizar o sentimento envolvido nas 
atividades 
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Foto 23– Palavras chave que pudessem sintetizar o sentimento envolvido nas 

atividades 
 

3.4. Ações Estratégicas 
 

3.4.1. Visão de Futuro 

 
Esta atividade teve como objetivo ajudar a planejar ações estratégicas para a 

APA a partir da visualização do cenário ótimo, ou ideal, almejado pelos diversos 
atores participantes do processo.  

Os participantes foram estimulados imaginar e pensar durante 5 minutos no 
futuro ideal para o território e sua gestão, tendo em mente um cenário de 10 anos à 
frente do atual.  

Através deste exercício, os participantes deveriam descrever ou desenhar o 
que visualizavam. Cada participante sistematizou seu sonho individualmente, da 
maneira escolhida. Ressalta-se que, embora tenham sido estimulados, nem todos 
tiveram produção escrita sobre esta etapa, preferindo discutir suas opiniões nas 
etapas subsequentes em grupos. Considerando não se tratar necessariamente de 
uma visão comum sobre o território, a seguir serão expostas as produções 
individuais sintetizadas como uma produção única, sem expor o nome dos 
participantes. 
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Quadro 2 - Sonhos dos participantes da Oficina 
 

Sonhos 

O que vê 

Qualidade + Saúde. 
Transporte. 
Acesso à educação. 
Mais atividades podendo ser desenvolvidas. 
Fragmentos protegidos e conectados. 
APP recomposta. 
Mais atividades agrícolas e menos pecuária. 
Iluminação adequada para o Observatório. 
Atividade de educação ambiental mais ampla. 
Boa comunicação com municípios vizinhos para as questões ambientais que ultrapassam 
fronteiras. 
Gestor = Instituição fortalecida, estruturada, eficiente, compartilhada. 
Conselho – representativo, atuante, dinâmico. 
Usuários = participativos, empoderados. 
Procedimentos = definidos, transparentes, revisados. 
PDCA = registros, acompanhamentos, monitoramento. 
Equipe = capacitada, motivada, instrumentalizada. 
Prosperidade + Aceleração Preservação 20 anos em 2. 
Atividades econômicas de baixo impacto. 
Produção de serviços ambientais. 
Oferta de empregos/Demanda de empregos. Casar aqui na APA. 
Infraestrutura básica. 
Toscana. 
Moradia Popular. 
Ciclos Econômicos Sinergéticos. 
Modelo Gestão da APA – Centro de Aplicação de Tecnologias Ambientais. 
Estruturada totalmente em 10 anos. 
- Estradas totalmente recuperadas. 
- aumento da convivência social, tornando Congeapa o que já foi a “igreja e praça” no 
passado, ou seja, um local para integração dos moradores da APA para construírem a 
sustentabilidade em suas propriedades rurais e urbanas. 
-Cidades (Zona urbana) com menos muros e maior diversidade social, com menos 
violência, Mais convívio social. 
- fazendas, sítios (Zona Rural) + moradores, + trabalhadores, + turistas, menos erosão, 
menos violência, mais produção, mais florestas, mais água, mais fauna, mais lazer, mais 
infraestrutura.  
Qualidade de vida – saúde, viário, saneamento, moradia, educação. 
Gestão participativa efetiva. 
Ocupação ordenada. 
Restauração de áreas críticas - *nascentes! 
Construção de um ideal coletivo. 
Harmonia: desenvolvimento X natureza. 
Resgate de valores. 
Voz ativa e igualitária. 
Gestão em compartilhamento do Poder Público com os gestores e moradores da região.  
Uma região toda identificada e se possível demarcada, cercada com visualização 
diferenciada e igual para todo o perímetro. 
Recuperação de todo manancial hídrico com infraestrutura capaz de captação fluvial. 
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Sonhos 
Incluir/manter nas escalas da municipalidade matéria obrigatória o que é APA e sua 
contribuição à população como um todo, tanto as moradoras quanto as que vivem fora do 
perímetro da APA.  
Vejo para daqui dez anos uma região mais incluída nas questões predominantes junto ao 
Poder Público, quanto ao benefício que ela traz para a melhor vida em sociedade.  
Na região do AR 14 imagino existir daqui para o futuro próximo: 
 - água encanada (Gargantilha). 
 -manutenção constante da mobilidade (estrada) vias internas (ruas) ou pavimentação. 
- captação de esgoto, hoje vemos a céu aberto, com fechamento das fossas. 
 - espaço para convivência e esportes para a população jovem e carente. 
 - promoção de desenvolvimento de comércio e profissões que se adequam à região, 
desenvolvendo a própria sustentabilidade dos moradores e proprietários rurais no local. 
Tais como: turismo; feiras rurais (produtos da terra). 
 - conselho gestor formado por membros de moradores (rurais e urbanos), conselhos 
ambientais, poder público para monitorar, fiscalizar e orientar a vivência comunitária na 
APA.  
Águas limpas. E não é por isso que é APA? 
Diversificada e socialmente coesa. 
Produtiva (Campo/Cidade). 
Núcleo urbano bem definido. 
Valorização da história – turismo. 
Programas de Monitoramento e Planejamento do Solo Rural (Zoneamento). 
Incentivos a produção orgânica, vinícolas, compensação ambiental de empreendimentos 
em outros pontos do município.  
Parques urbanos – orla do Atibaia/ Ribeirão dos Pires/ Ribeirão das Cabras. 
Plataforma de gestão participativa. 
APA para todos. 
Atores Conscientes do papel que possuem, envolvidos, integrados, participativos e ativos, 
cujos interesses sejam bem administrados e compartilhados. 
Propriedades rurais: com apoio técnico, implementação das políticas públicas ambientais, 
produção sustentável, sem agressão ao meio ambiente (com parceiros institucionais para 
fortalecimento) e que vai além da subsistência. 
Turismo “Ecológico”: que atenda à população visitante, gerando empregos aos moradores 
da APA, e com atividades já buscadas pelos turistas. 
Conselho fortalecido e representativo das diferentes comunidades da APA. 
Relação de confiança entre conselho, governo e demais instituições e os diferentes atores. 
Danos ambientais minimizados, já que haverá maior cobrança pelo atendimento à 
legislação e fiscalização compartilhada (Rede SOS APA). 
- Área urbana: provida de serviços e infraestrutura básica, igualitária, sem diferença entre 
as classes sociais. 
Carlos Gomes/ Gargantilha/Monte Belo: com os serviços necessários, estradas com a 
manutenção necessária. 
Conexão com as outras cidades e o resto de Campinas. 
Governo de apoio à população e não só no papel. 
Segurança. 
Pessoas, dinheiro, vegetação, café, ciclovias, participação, confiança-união, apoio-
compartilhamento, fortalecimento. 
Menos holofote, Bolha: oportunidade de ser melhor. 
Tudo cabe se ordenado, se pensado. 
Potencialidade: cabem todas as boas ideias: ecovila/ coexistência rico/pobre, padrão de 
moradia mais ecológico, sem resíduos sólidos, energias alternativas. 
Desafio: Sonho – Raul Seixas – superação. 
Aquário: Aldeia/fauna, transporte elétrico/ciclovia, luz baixa/ruas arborizadas. 
Eu vejo uma inclusão social mais próxima, mais disposta em ajudar o próximo.  
Como o clima já está tão ruim precisamos nos unir para preservar tudo mais com muito 
cuidado e confiar que alguns façam parte desta etapa da vida. Meus netos e bisnetos 
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Sonhos 
tenham uma vida melhor. Vendo matas, bichos água, rios pelo que vejo agora na minha 
imaginação vão ver pelo celular ou TV. Estou decepcionada com o descaso do poder de 
muitos e o sossego, que ninguém está disposto a cumprir. Só promessa. 
Um território onde exista: 
 - convivência entre vizinhos, proprietários de terra, trabalhadores de forma harmônica – 
moradia para todos os cidadãos naturais do território e não só para os moradores de 
condomínios de alta renda. 
 - corredores ecológicos onde os animais silvestres possam circular em liberdade e 
segurança. Conexão de matas e preservação de córregos e nascentes. 
 - desenvolvimento de turismo sustentável, onde os visitantes possam cuidar e usufruir dos 
recursos naturais da APA. 
 - incentivo do empreendedorismo local. Que posamos nos alimentar dos produtos 
orgânicos produzidos próximos de nós. “Slowfood”. Que os sitiantes vivam da sua 
produção. 
 - que os proprietários rurais possam ser remunerados pelas áreas preservadas e pela 
produção de água.  Que existam novos modelos de agricultura em área de APA.  
 - incentivo ao pertencimento da população local, resgatando o patrimônio (conhecimento) 
das atividades dos nossos antepassados que viviam mais próximos da natureza.  
- que a APA possa ter uma gestão própria, onde os recursos financeiros a partir de 
compensação para projetos impactantes (mitigação) sejam geridos e aplicados em 
educação ambiental dentro do território da APA. Solucionando problemas crônicos como os 
dos resíduos sólidos, trânsito, respeito ao ciclista. 
 - incentivo de práticas esportivas como ciclismo, caminhadas, visualização de passarinhos 
etc.  
APA em 10 anos conectada com outras áreas de proteção.  
Comprometimento com a execução do Plano de Manejo. 
Engajamento contínuo/ permanente no monitoramento. 
Moradores se sentindo ouvidos, corresponsáveis e solidários entre si e com o meio 
ambiente. 
Alternativas de viabilidade econômica para a manutenção de atividades compatíveis com a 
preservação ambiental. 
Inclusão social e diminuição das desigualdades. 
Poder Público presente e resolutivo. 
Propriedades cumprindo sua função socioambiental e econômica. 
Interesses coletivos e de longo prazo sobrepostos aos individuais e imediatos. 
Ocupação sem adensamento prejudicial. 
Equipamentos públicos implantados. 
Espaços históricos revitalizados, valorizados e ocupados. 
Turismo ecológico atrativo e estruturado. 
Continuidade de programação cultural nas áreas históricas. 
Gestão compartilhada entre poder público, privado e sociedade. 
As subprefeituras e AR 14 sejam desfeitas por não funcionarem ou com subprefeitos e 
administradores eleitos pela comunidade e com estrutura física e humana para 
funcionamento adequado. 
Esperança de que mude a gestão porque até hoje não mudou. 
A APA não é cuidada pelo poder público. 
Desafios: Fazer com que o Poder Público enxergue a APA com olhos de gestor, cuidador, 
vigilante, e cumpridor de seu dever.  
Estradas pavimentadas com iluminação e ciclovias, faixas. 
Agentes de saúde em parceria com agentes de educação ambiental, atuando nas 
residências urbanas e rurais. 
- regramento de área urbana atendendo a demanda de moradia popular. 
Regramento de área rural, dando apoio, acessos pavimentados, iluminação adequada, 
segurança e fomentar atividades rurais como hotéis fazendas, chácaras para idosos, 
recuperação de dependentes químicos, agroflorestas, produtores orgânicos, criação de 
equinos e outros. Haras, fazendas para receber grupos mostrando a vida no campo.  
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Sonhos 
Visualizo a APA degradada e é necessário frear o desenvolvimento.  
Imaginei que estava na Floresta Amazônica, onde encontrei cachoeira, animais, pássaros e 
uma bela casa para morar, mantendo o contato com a natureza. 
Preservar nossas matas, nossos rios e cuidado com os animais. 
Leis que sejam mais severas, para que possamos preservar. 
Trabalho da APA, junto aos órgãos públicos e associações dos bairros. 
Corredores: verde, hídrico- malha (Rio Atibaia, Rio Jaguari, Rio Camanducaia). 
Gestores da APA. 
*Obs: lei que define as margens hídricas (nascente, lagos, riachos e rios). 
Utilizar as nascentes, lagoas, riachos e rios para fazer os corredores verdes. 
Definir quem vai ser gestor da APA. 
Em seis meses fazer toda a adequação necessária. 
Mudança da lei. 
Plano de recuperação. 
Plano de manutenção. 
Plano de melhoria. 
Colocar em prática 
Saneamento, educação da população, coleta de lixo, coisas básicas que tem urgência de 
se fazer. 
Moradia para baixa renda. 
Manutenção, discussão e melhoria.  
Colocar em prática todas as propostas para a APA. 
Trabalho de forma organizada. Fazer as coisas acontecerem.  
Qualidade de vida com todos os benefícios. 
Estrada com buraco agora – sem buraco daqui a 10 anos.  
APA integrada e gerida de forma participativa por todos os segmentos. 
Proprietários de terra produzindo e conseguindo recursos para manutenção do meio 
ambiente. 
Necessitam de moradias, dignas e adequadas, de maneira sustentável. 
Ricos e pobres vivendo de forma solidária, fraterna e harmoniosa.  
Território conservado, protegido e recuperado, protegendo recursos hídricos. 
Fauna livre e flora dirigindo o ambiente, com sua diversidade de cores. 
População consciente de seu papel no ambiente que pertence a todos. Uma verdadeira 
consciência de gestão compartilhada dentro de regras claras e objetivas, estabelecendo 
regime de convivência mútua e respeitosa. 
Um mundo sustentável para todos. 
Com a gestão da APA ter uma Campinas melhor de se morar e um lugar de felicidade.  

Quais atividades podem ser realizadas 

Turismo. 
Agricultura familiar. 
Atividades rurais como plantio, buscando apoio governamental. 
Agrofloresta. 
Pequenas cooperativas (Pequenos produtores de queijo, hortaliça etc.). 

Como e quem faz a gestão da APA 

A SVDS em parceria com a FJPO e com OSCIP.  
CONGEAPA renovado, com presidência ajustada ao SNUC e com bastante 
representatividade. 
Plano de Manejo e modelo e deve ser referência para cidades vizinhas. 
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Sonhos 
Gestão independente. Proposta: escolher 1 de cada movimento que possa acompanhar as 
demandas. 
Unificar as áreas que precisam de infraestrutura com posto de saúde, moradia apropriada 
a cada classe de indivíduo. 
Plano de melhorias básicas para toda a sociedade da região. 

O que de novo acontece, melhor, diferente que faz a APA funcionar 

Discussão sobre a APA de forma geral com a população. 
Elaboração do Plano de Manejo. 
Gestão compartilhada com OSCIP, onde vários projetos podem ser conduzidos por uma ou 
mais OSCIP. 
Ajustes da APA deverão ser gerados pelo CONGEAPA como órgão fiscalizador. 
Atuação e trabalho que estão sendo feitos, para cada vez mais serem aprimorados para o 
bem estar dos moradores e preservação das aves e animais. 
Precisa mudar muita coisa. 

Oportunidades. Potencialidades 

Mudar o modo de fazer as coisas na APA. 
Ecoturismo. 
Gastronomia. 
Pousadas. 
Recuperação dos pontos históricos. 
Moradias sustentáveis. 
Uso adequado de propriedades rurais. 
Produção de água. 
Turismo. 
Pesquisa. 
Oportunidade com o PM de frear o desenvolvimento urbano e condomínio fechados na 
região. 
O desenvolvimento nas áreas da APA. 
Empreendimentos com produtores rurais, fazer um grande centro de comunicação para 
que possa ter apoio dentro do regramento. 

Desafios. Como foram superados 

Os desafios foram superados com trabalho, dedicação e busca de conhecimento. 
Dificuldade de gestão = gestão compartilhada. 
Dificuldade de uso da terra= novo regramento. 
Programa de recuperação e conservação de fragmentos e de qualidade de água. 
Preservar a APA do que ela restou, pois ao longo dos tempos já houve degradação e perdas 
de espaço.  
Lutar para que cada vez mais possamos conquistar o que almejamos.  
Os desafios estão colocados pelos participantes para fazer, de uma forma geral.  
Mudanças nas leis. 
 
Além dos sonhos escritos e compartilhados pelos participantes, também foi entregue 
à equipe um documento estruturado por um participante com questões consideradas 
importantes para serem tratadas, nomeado como Assuntos para Pauta, conforme 
demonstrado na foto 24. Os usos foram classificados pelo participante como:  
Adequados: Remoção de invasões próximas de nascentes; galerias de águas 
pluviais; proteção das nascentes; reflorestamento com árvores nativas; local para 
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descarte de poda de árvores; implantação de lixeiras (lixo seletivo); tratamento e 
afastamento de esgoto; coleta de lixo seletivo; cata-trecos; arruamento com guias; e 
estradas conservadas. 
E não adequados: Festas raves; motocross; desmatamento; bares com atividade 
noturna; novos loteamentos na região da APA; som alto, nem em veículo em 
movimento; praças públicas; e fracionamento de lotes. 
 

 

Foto 24– Documento entregue por um participante 
 

Ressalta-se que, assim como o documento previamente elaborado pelo 
participante, os demais sonhos inseridos no Quadro 2 tratam de opiniões pessoais 
individuais e não a opinião de todo o grupo. Portanto, não podem ser considerados 
como uma representação comum de desejo coletivo, muito embora alguns assuntos 
tenham sido repetidos por diversos participantes.   

3.5. Desafios e Oportunidades 
 

Esta atividade tinha como objetivo identificar e localizar os principais desafios 
e oportunidades observados no território da APA. Para isto, os participantes foram 
estimulados a formarem grupos com média de cinco pessoas, respeitando o máximo 
possível a heterogeneidade entre representantes dos diversos setores de interesse 
no território da APA. Os grupos ocorreram de maneira espontânea, sem delimitações 
prévias, e identificaram os desafios e oportunidades nos conjuntos de mapas base da 
APA fornecidos pela equipe para o trabalho participativo da seguinte forma: 

- As oportunidades e potencialidades (post it verde); 
- Os desafios (post it vermelho). 
Os dados foram sistematizados em tabelas, respeitando a localização 

apontada nos mapas.  
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3.5.1. Grupo 1 

 

Quadro 3 - Localização de Oportunidades. Grupo 1 
 

Oportunidades Onde? 

Proteção da fauna e flora (3) 
Próximo a Estrada Sousas-
Pedreira/Gargantilha 

Recuperação da APP (2) 
Próximo a Estrada Sousas-
Pedreira/Gargantilha 

Produção de água (2) 
Próximo a Estrada Sousas-
Pedreira/Gargantilha 

Desenvolvimento Agrícola - 
Diversificação 

Próximo de Gargantilha 

Turismo Rural Próximo a Estação Carlos Gomes 

Turismo (2) Joaquim Egídio 

Centro Gastronômico Sousas 

Conservação Fauna e flora Sousas 

Moradias populares com 
construções sustentáveis 

Sousas 

Reserva Hídrica 
Norte da Mata da Antiga da Fazenda São 
João 

Parceria com município Vizinho 
para Conservação 

Observatório/ Pico das Cabras 

Potencial Turístico  Observatório/ Pico das Cabras 

Proteção da fauna e flora (2) 
Próximo Mata Ribeirão Cachoeira/ Ao 
longo do Ribeirão das Cabras 

Piscicultura Próximo à Mata Ribeirão Cachoeira 

 

Quadro 4 - Localização de Desafios. Grupo 1 
 

Desafios Onde? 

Barragem Rio Atibaia 

Falta infraestrutura, transporte, 
asfalto, água, esgoto 

Chácaras Gargantilha 

Estrada precária, assoreando 
nascentes/lagos 

Norte de Gargantilha 

Deterioração de patrimônio 
Público  

Ao redor da Estação Desembargador 
Furtado (Bairro Carlos Gomes) 

Raves Joaquim Egídio 
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Desafios Onde? 

Falta de ligação entre fragmentos 
de vegetação 

Proximidades da Fazenda Santa Helena 
e Estação Ita 

Falta de estrutura para lazer para 
moradores da área 

Sousas 

Expansão do perímetro urbano  Sousas (Próximo a Rod. Dom Pedro) 

Condomínios fechados sem vias 
adequadas de acesso 

Sousas (Próximo a Rod. Dom Pedro) 

Novas avenidas segmento áreas 
de APP 

Sousas (Próximo a Rod. Dom Pedro) 

Divisão de glebas - urbanização 
descontrolada 

Vale do Capricórnio e proximidades 

Pastejo Intensivo - Degradação e 
erosão do solo 

Proximidades Estrada da Bocaina 

Concentração de terras em nome 
único Jurídico 

Acima da Estrada da Bocaina, próximo à 
Taruma Viveiros 

 

3.5.2. Grupo 2 

 

Quadro 5 - Localização de Oportunidades. Grupo 2 
 

Oportunidades Onde? 

Programa de Produção de água - 
plantar 

Toda a região entre Gargantilha e Carlos 
Gomes 

Turismo - Toscana 
Toda a região entre Gargantilha e Carlos 
Gomes 

Restaurante Carlos Gomes 

Possibilidade de parcelar: + Srs. 
Cabrais 

Ao redor do Sítio do Sr. Cabral 

Produção de água - alternativa  
Região do Projeto Nova Cantareira (Rio 
Atibaia) 

Manejo agroflorestal 
Fragmento vegetação próximo Estrada 
do Tanquinho - Recanto dos Dourados 

Ecobairros urbanos - solucionar 
falta de moradia de baixa renda 

Sousas 
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Quadro 6 - Localização de Desafios. Grupo 2 
 

Desafios Onde? 

Falta de asfalto - problema social, 
ambiental e econômico 

Toda estrada entre Carlos Gomes e 
Gargantilhas (CAM209) 

Grande ameaça ambiental - Nova 
Cantareira 

Projeto Nova Cantareira - Rio Atibaia 

Falta de Segurança Toda a região CAM120, CAM112 

Falta de Pavimentação Toda a região CAM 120, CAM113 

Transporte Toda a região CAM120, CAM114 

 

3.5.3. Grupo 3 

 

Quadro 7 - Localização de Oportunidades. Grupo 3 
 

Oportunidades Onde? 

Vocação como produtora de água Toda a região  

Área prioritária para Conservação 
Região entre Gargantilhas e projeto de 
Nova Cantareira (Rio Atibaia) 

Potencializar o comércio local  Gargantilha 

Produção Agrícola sustentável que 
favorece o meio ambiente e a 
produção de qualidade 

Gargantilha 

Implantação de Passagem de 
fauna 

Proximidades do Hotel Fazenda Solar 
das Andorinhas  

Incentivo às comunidades 
"isoladas" e rurais para soluções 
alternativas de esgoto 

Carlos Gomes 

Mobilização entre os proprietários 
para auxiliar e viabilizar a 
implantação das políticas públicas 
ambientais. Já foi pensado e 
diagnosticado pelo município 

Toda região Gargantilhas e arredores 

Turismo ecológico com geração de 
renda aos moradores da APA 

Sousas/ Joaquim Egídio 

Espaços existentes para moradias 
sustentáveis populares 

Sousas/Joaquim Egídio nas proximidades 
do Rio Atibaia e Rodovia Dom Pedro 
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Oportunidades Onde? 

Possibilidade "fácil" de 
recuperação da flora local 

Fragmento de vegetação em Joaquim 
Egídio (Proximidade da Estrada do 
Bonde) 

Projeto de iluminação compatível 
com licenças de atividades 
comerciais (turismo, lazer) pode 
trazer parceria para Observatório 

Observatório  

Estimular agricultura orgânica nas 
propriedades com orientação, 
políticas públicas de fomento 
(todas) 

  

Implantação de corredores 
ecológicos 

Mata Ribeirão cachoeira e demais 
fragmentos 

 

Quadro 8 - Localização de Desafios. Grupo 3 
 

Desafios Onde? 

Infraestrutura básica, Asfalto, 
lixeira, escola, saúde 

Gargantilha 

Represa "Novo Cantareira" Rio Atibaia 

Ausência de tratamento de esgoto Carlos Gomes 

Manutenção adequada das 
estradas vicinais  

Arredores de Carlos Gomes 

Horário de funcionamento do 
posto de saúde de Carlos Gomes 

Carlos Gomes 

Moradias irregulares em áreas de 
risco 

Sousas 

Expansão Urbana em virtude de 
loteamentos vizinhos 

Sousas 

Utilização das fazendas para 
eventos com grande número de 
pessoas 

Sousas 

Iluminação - Observatório afetado 
pela urbanização próxima 

Observatório 

Assaltos na Estrada CAM324 - Estrada da Bocaina 

Falta de transporte 
público/acessibilidade  

CAM 324 - Estrada da Bocaina 

Barragens sem autorização podem 
causar grandes danos 

CAM 120 
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3.5.4. Grupo 4 

Quadro 9 - Localização de Oportunidades. Grupo 4 
 

Oportunidades Onde? 

Rediscutir passagem por cima da linha 
férrea - pontilhão em cima do rio 

Carlos Gomes 

Pontilhão - manter. Saída - ajustar 
Ignácio Pupo ligando passagem por cima 
de linha férrea (Acesso a Jaguariúna) 

Carlos Gomes 

Turismo Rural.  
Entre Av. Ignácio Pupo e estrada 
Sousas-Pedreira  

Desmembrar a terra em 20  
Entre Av. Ignácio Pupo e estrada 
Sousas-Pedreira  

Cooperativa Carlos Gomes 

Estrada Asfaltada (2 citações) 
Ligando pista SP 340 Pedreira-
Jaguariúna 

 

Quadro 10 - Localização de Desafios. Grupo 4 
 

Desafios Onde? 

Não permitir diminuir os Lotes Chácaras Gargantilha 

Não expansão urbana - desenvolvimento Chácaras Gargantilha 

Todas as estradas e vias devem ter 
obrigação de respeitar a fauna silvestre - 
passagens de fauna 

Geral (localização no mapa entre 
Chácaras Gargantilha e Carlos 
Gomes)  

Proteção de nascentes e demais 
recursos naturais 

Geral (localização no mapa entre 
Gargantilha e Carlos Gomes)  

Sabemos que especulação imobiliária é ávida por qualquer modificação nas 
leis para que consigam brechas para aprovação de arruamentos e 
condomínios.  

Sabemos que as fazendas não são mais produtivas e seus proprietários tendo 
como possibilidade de lucro, parcelamento as terras e multiplicando 
patrimônio, enxergam nesta uma ótima solução.  



 

35 

 

Desafios Onde? 

Estamos vendo no EPTV (talvez reportagem comprada pela prefeitura) que 
esta expansão urbana na área rural terá bons ônibus, asfaltos e outras 
melhorias para iludir o morador desta área (rural). 

 

Foto 25– Exemplo de mapa com informações trabalhadas pelos participantes 

 

3.5.5. Grupo 5 

 

Quadro 11 - Localização de Oportunidades. Grupo 5 
 

Oportunidades Onde? 

Turismo rural 
Geral toda área Norte/ Entorno do 
Rio Jaguari 

União dos moradores 
Geral toda área Norte/ Entorno do 
Rio Jaguari 

Agentes e guias ambientais 
Geral toda área Norte/ Entorno do 
Rio Jaguari 

Pequenas Florestas, recomposição de 
mata ciliar 

Geral toda área Norte/ Entorno do 
Rio Jaguari 

Coleta de lixo seletivo 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Ciclovias 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 
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Oportunidades Onde? 

Galeria de águas pluviais 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Proteção das nascentes 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Reflorestamento 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Local para descarte de podas 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Tratamento/afastamento de esgoto 
Carlos Gomes e Chácaras 
Gargantilha 

Flora e Fauna 
Geral toda área Norte/ Entorno do 
Rio Jaguari 

Gastronomia rural Joaquim Egídio 

Turismo rural Joaquim Egídio 

Turismo rural e histórico 
Vale do Capricórnio/ Ribeirão das 
Cabras 

Turismo gastronômico 
Vale do Capricórnio/ Ribeirão das 
Cabras 

Fauna e flora ricas Mata Ribeirão Cachoeira 

Luz pra ver Observatório Municipal 

 

Quadro 12 - Localização de Desafios. Grupo 5 
 

Desafios Onde? 

Falta de segurança Chácaras Gargantilha 

Falta de infraestrutura Chácaras Gargantilha 

Faltam ciclovias Chácaras Gargantilha 

Falta de escolas, creches, praças de esportes e 
lazer 

Chácaras Gargantilha 

Invasões próximas às nascentes Norte de Carlos Gomes 

Queimadas Norte de Carlos Gomes 

Fracionamento de lotes Carlos Gomes 

Festas raves Carlos Gomes 

Bares e congêneres Carlos Gomes 

Chácaras de aluguel para eventos Carlos Gomes 

Praças públicas Carlos Gomes 

Motocross Carlos Gomes 

Novos loteamentos Carlos Gomes 
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Desafios Onde? 

Som alto (também de veículos automotivos) Carlos Gomes 

Indústrias e comércios Carlos Gomes 

Falta de infraestrutura (mobilidade) Carlos Gomes 

Degradação ambiental (desmatamento, 
erosão, assoreamento) 

Norte de Carlos Gomes 

Legalização Monte Belo II Carlos Gomes 

Ausência de ciclofaixas Joaquim Egídio 
Ausência de conjunto habitacional de baixa 
renda 

Joaquim Egídio 

Represa da PMC (catástrofe) Fazenda Espírito Santo 

Pavimentação das estradas 
Proximidades da Estrada do 
Capricórnio 

Falta de regramento para atividades rurais 
Proximidades da Estrada do 
Capricórnio 

 

3.5.6. Grupo 6 

Quadro 13 - Localização de Oportunidades. Grupo 6 
 

Oportunidades Onde? 

Turismo Chácaras Gargantilha 

Sistema de chaminé para conter fagulha 
da Maria Fumaça (90% da queima de 
pallet é produto químico) 

Geral - Maria Fumaça. Colocado no 
mapa nas proximidades do 
Córrego Sete quedas 

Desassoreamento de Rios e lagos Gargantilhas 

Plantar no entorno da linha férrea Ao longo da linha férrea no mapa: 
proximidades da Estação 
Desembargador Furtado Trem por energia Solar 

 

Quadro 14 - Localização Desafios. Grupo 6 
 

Desafios Onde? 

Barragens desnecessárias Rio Atibaia 

Lagos assoreados Norte de Chácaras Gargantilha 

Pallet - contaminação 
química (Maria Fumaça) 

Geral (Maria Fumaça). Colocada no mapa nas 
proximidades do Córrego Sete quedas 

Delimitação errada da 
Cosan 

Rio Atibaia 
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Desafios Onde? 
Captação de H2O errada Rio Atibaia 

Consumo de H2O Heineken Rio Atibaia 

Resíduos Sólidos Chácaras Gargantilha 

 

3.5.7. Grupo 7 

Quadro 15 - Localização Oportunidades. Grupo 7 
 

Oportunidades Onde? 

Consciência Ambiental Joaquim Egídio 

Cultura Local  Joaquim Egídio 

Mobilização coletiva Joaquim Egídio 

Potencial turístico Joaquim Egídio 

 

Quadro 16 - Localização Desafios. Grupo 7 
 

Desafios Onde? 

Coleta seletiva Carlos Gomes 

Sem aumento do perímetro 
urbano 

Carlos Gomes/ Sousas 

Asfalto de todos CAM Vale do Capricórnio 

Transporte Público Joaquim Egídio/ Vale do Capricórnio 

Bioconstrução Joaquim Egídio 

Saneamento básico Joaquim Egídio 

Brigada de incêndio Joaquim Egídio 

Energia limpa Joaquim Egídio 

Melhoria da energia elétrica Joaquim Egídio 

Fossas biodigestoras Joaquim Egídio 

Regramento 
Entre mata Ribeirão Cachoeira e Rio 
Jaguari 

Não às represas (Citado 4 vezes) 
Rio Jaguari/ Rio Atibaia / Mata Ribeirão 
Cachoeira/ Rio Atibaia 

Coleta de lixo Sousas 

Ponto de captação de 
abastecimento público Sanasa 

Ribeirão das Cabras 

PSA - Cidadão paga conta para Sanasa e Sanasa não passa para APA 
preservar a água* 
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3.5.8. Grupo 8 

Quadro 17 - Localização de Oportunidades. Grupo 8 
 

Oportunidades Onde? 

Não às represas (2 citações) 
Toda a região (*localização colocada 
de forma aleatória) 

Asfaltar estrada Limite com Morungaba 

Passagem de fauna; galerias pluviais 
(2 citações) 

Joaquim Egídio e Sousas 

Não a condomínios desenfreados. Que 
a expansão urbana na área rural pode 
legalizar 

Sousas 

Expansão urbana na área rural traz 
legalidade a condomínios legais e 
ilegais 

Proximidade Mackenzie 

Asfaltar estrada com passagem para 
fauna e galerias pluviais  

CAM127, Estrada Dona Isabel Fragoso 
ferrão 

 

 

Quadro 18 - Localização de Desafios. Grupo 8 
 

Desafios Onde? 

Não às represas (2 citações) 
Toda a região (*localização colocada 
de forma aleatória) 

Não permitir condomínios urbanos e 
parcelamento rural menor que 40 mil 
m². Fazer cooperativas de prestação 
de serviços ambientais 

Por toda a região (Sousas e Joaquim 
Egídio - Macrozona 2) 

Não parcelar  
Diversas regiões ao redor de Joaquim 
Egídio 

Ampliar as passagens de fauna na 
avenida. Não colocar alambrado 

Mackenzie 

Asfalto - passagem de fauna, galerias Sousas 
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3.5.9. Grupo 9 

 

Quadro 19 - Localização de Oportunidades. Grupo 9 
 

Oportunidades Onde? 

Autorização para ecovilas - parcelamento 
com critérios para geração de emprego 

Proximidades do Córrego o 
Caracol e Fazenda Recreio 

Aceleração do código florestal - recuperação 
ambiental através das leis vigentes. No 
parcelamento estas exigências devem ser 
antecipadas à implantação do 
empreendimento 

Proximidades do Córrego o 
Caracol e Fazenda Recreio 

Pertencimento e empreendedorismo local 
para moradores 

Monte Belo e Gargantilha 

Geração de emprego (identificar potencial 
econômico das fazendas); profissionalização 

Monte Belo e Gargantilha 

Sugestão de rodoanel  Joaquim Egídio 

 

Quadro 20 - Localização de Desafios. Grupo 9 
 

Desafios Onde? 

Alagamentos indesejados Represas do Jaguari 

Represa - interrompe a conectividade 
dos fragmentos florestais (fluxo 
gênico). Impacto ambiental maior que 
os benefícios 

Sousas 

Desproteção das margens do rio pela 
Proposta do Plano Diretor 

Margem esquerda do Rio Atibaia  

Bairro esquecido (Mal identificado) Monte Belo 

Calçamento 127 sem alternativa viária 
pode destruir patrimônio cultural 

Joaquim Egídio 

 

3.5.10. Grupo 10 

Quadro 21 - Localização de Oportunidades. Grupo 10 
 

Oportunidades Onde? 

Conselho (aprofundar) Gestão 

Exemplo de Ocupação Guariroba 
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Oportunidades Onde? 

Corredor Ecológico em Local 
Desocupado 

Fragmento Florestal/ Lado do Rio 
Atibaia (Sousas) 

Utilização de resíduos orgânicos pelas 
propriedades 

Joaquim Egídio 

Alto potencial turístico Joaquim Egídio 

Arborizar Jardim Conceição 

Arborizar mais (contrapartida da Av. 
Mackenzie) 

Entorno da linha férrea (Sousas) 

Ecovilas Imperial Parque (Sousas) 

 

Quadro 22 - Localização de Desafios. Grupo 10 
 

Desafios Onde? 

Conselhos (forma atual) Gestão 

Gestão Resíduos Sólidos Sousas 

Corredor ecológico ocupado Sousas (Rio Atibaia) 

 

3.5.11. Grupo 11 

 

Quadro 23 - Localização de Oportunidades. Grupo 11 
 

Oportunidades Onde? 

Desassoreamento é a solução Geral no território 

Moradia na área rural vinculada a 
centro de capacitação para o trabalho 
no campo 

Joaquim Egídio 

Pavimentação CAM 127 Entrada Principal de Joaquim Egídio 

Demarcação ZEIS (Zona de Interesse 
Social) 3 citações 

Joaquim Egídio/ Sousas 

Centro EHIS para novos 
empreendimentos 

Sousas 

Plano de Drenagem para área urbana Sousas 

Luz pro Observatório Observatório Municipal de Campinas 
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Oportunidades Onde? 

Pavimentação CAM 113 CAM113 

Pavimentação CAM 245 - Drenagem 
ecológica das vias rurais 

CAM 245 

Pavimentação Entrada de Joaquim 
Egídio - estrada parque 

CAM 120 

Zona turística e hoteleira com nova 
represa 

Rio Jaguari 

Possibilidade de Inserção/relação com 
Pedreira 

Margens do Rio Jaguari 

Drenagem de água pluvial (2 
citações) 

CAM209 e CAM 138 

Pavimentação CAM 209 

Identificação de área de APA 
Todo o território* (item inserido no 
mapa em Gargantilha) 

Infraestrutura hídrica/esgoto Gargantilha 

Regularização de Monte Belo II Monte Belo II 

Pavimentação CAM138 

 

Quadro 24 Localização de Desafios. Grupo 11 
 

Desafios Onde? 

Assoreamento do Rio Atibaia Sousas 

Assoreamento da Represa Rio Jaguari 

Desassoreamento das Nascentes Gargantilha 
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Foto 26– Exemplo de mapa com informações trabalhadas pelos participantes 

3.6. Espaço Aberto - Open Space 
 

3.6.1. Oportunidades e Desafios. Temas Centrais 

Os grupos foram convidados a expor seus mapas para que todos participantes 
pudessem ver os demais resultados. 

Depois de terminada a etapa de localização das oportunidades e desafios nos 
mapas, os principais temas foram agrupados e expostos em um painel. Este painel 
tinha como objetivo que os participantes pudessem visualizar os temas centrais mais 
citados, e então escolhessem em qual tema gostariam de colaborar.  

Os temas foram reagrupados baseados na distribuição dos assuntos de 
interesse dos participantes, deste modo oportunidades e desafios semelhantes 
foram trabalhados simultaneamente.   
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Foto 27–Participantes verificando os temas 

 

Os temas foram agrupados da seguinte forma: 

 

Quadro 25 - Reagrupamento de temas (Oportunidades e desafios) colocados nos 
mapas dos grupos. 

Oportunidades Desafios 

Arborização urbana/Iluminação/ 
Drenagem áreas urbanas/ Ciclovias/ 

Pavimentação/ Coleta Seletiva/ Coleta e 
Tratamento de resíduos (fossas 

biodigestoras) 

Falta de infraestrutura/ Falta de Coleta de 
Lixo/Transporte deficitário/ Falta de 

Segurança/ Falta de escolhas e creches/ 
Falta de pavimentação/Consumo irregular 

de água/ Perda de patrimônio Histórico 

Conservação de Estradas/ Rodoanel 
(Joaquim Egídio) 

Barragens/Represas 

Parcelamento/ cotas para novos 
empreendimentos/ Ecobairros/ Zona 

econômica de interesse Social 

Urbanização desenfreada/Falta de 
Saneamento básico/ Loteamento e 

Condomínios 
Empreendedorismo Local/ Formação de 
Agentes e Guias de turismo/ União de 

Moradores (convívios, parcerias) 
/Educação ambiental/Centro de 
Capacitação de trabalhadores/ 

Mobilização comunitária e preservação da 
cultura 

Conselho desestruturado 

Biodiversidade Conservação/ Corredor 
Ecológico/ Recuperação de APP/ 

Desassoreamento de Rios/ Brigada de 
Incêndio/ Pagamentos por serviços 

ambientais 

Falta de Mata Ciliar/Assoreamento/Erosão 
do Solo/Fragmentação Florestal/Falta de 
regramento das atividades rurais/ Pasto 

extensivo/ Concentração de terras 

Energia limpa/ trem de energia solar 
Contaminação química do ar/ Moradias 

em área de risco 

Turismo (em geral, ecológico e rural) 
Falta de infraestrutura de lazer/ Festas 
Raves/ Locação para grandes eventos 

Desenvolvimento agrícola orgânico/ 
Piscicultura 
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Foto 28–Painel onde os participantes escolheram seus temas 
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Foto 29–Painel onde os participantes escolheram seus temas 

 

3.6.2. Ações estratégicas 

 

 

Foto 30–Orientações para a atividade de ações estratégicas 
 

O objetivo desta etapa foi aprofundar a proposição de ações estratégicas para 
a gestão da APA. Por meio dos nomes inseridos abaixo dos assuntos evidenciados 
nos mapas e sintetizados de acordo com sua similaridade, foram formados grupos 
por afinidade com o assunto.  Desta maneira foi possível agrupar pessoas com 
diferentes visões sobre um mesmo tema para trabalharem no planejamento de 
ações. Os participantes trabalharam nestes grupos no primeiro momento da 
atividade. No entanto, devido à heterogeneidade de perfil dos participantes, e 
pensando que cada um poderia ter contribuição em outros assuntos, foi reservado 
um tempo para que ficassem à vontade para mudar de grupo, de maneira a 
enriquecer a discussão. Desta forma, não é possível fazer uma distinção de ideias 
claras de um grupo fechado, uma vez que houve polinização de ideias entre grupos.   

Os assuntos de oportunidades e desafios agrupados deram origem a oito 
temas centrais de planejamento de ações estratégicas. Para o planejamento de 
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ações foi sugerido como roteiro: Tema Central, O que/ação?; Como?/Propostas, 
Responsáveis e Tempo necessário.  

Muitas vezes é possível notar que ações semelhantes foram propostas para 
diferentes temas, e que estes também são relacionados entre si. Por isso, os temas 
foram sistematizados em um único Quadro 26, de maneira que as ações e soluções 
possam ser facilmente visualizadas e associadas. 

 
Quadro 26  - Ações estratégicas propostas pelos participantes de acordo com os 

diferentes temas centrais. 
 

Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Infraestrutura 
básica e 

manutenção 
de patrimônio 

Pavimentação 

Urgente: Viabilização da prefeitura com 
projetos adequados para tal com os órgãos 
envolvidos por meios LEGAIS. Fortificar o 

Plano de Manejo com informações 
consistentes que justifiquem a necessidade 

da pavimentação. Rua Ivan de Abreu e 
Azevedo; Rua Valter Franco de Lima; Rua 
Antônio Ignácio Puppo; Estrada Profª Lidia 
Abdala; CAM127; Estrada Santa Maria; Rua 
Maria do Carmo Coimbra (rua da escola); 
Passagem de nível no acesso ao bairro 

Carlos Gomes com Rua Romeu Túlio com 
estação Carlos Gomes; Continuação da Mário 

Garnero (Sousas); Rodoanel (desvio do 
centro -Joaquim Egídio); Ponte Rio Atibaia (D. 

Pedro- Joaquim Egídio); Ponte Rio Atibaia - 
Praça do coreto até Rua XV de Novembro, 

Sousas). 

Serviço público 
- PMC- 

Urgente 

Saneamento 
Básico/ 
Coleta 

Seletiva de 
lixo 

Programa de coleta seletiva e cooperativas 
de reciclagem.  

Secretaria 
Serviços 
Públicos; 

Secretaria de 
Saúde; 

Iniciativa 
Privada 

  

  
Infraestrutura, área reservada para escolas, 

creches, supermercados, etc. Vamos 
estabelecer o cronograma a ser seguido. 

Professor Tiago 
Amim, PUC 
Campinas, 
APROAPA, 
CONDEMA, 

SEPLAN, 
CONCIDADE, 

Conselho 
Municipal do 
Orçamento 
Cidadão, 
Câmara 

Municipal 

  

Empreendime
ntos de 

interesse 
público 

Conservação 
de Estradas.  

Sangria, Drenagem, tubulação ou 
pavimentar. APA - diretrizes; estudos 

técnicos. "Põe na Globo" 
PMC 

Tempo 
de 
referên
cia para 
pavime
ntação 
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Represas/ 
Barragens 

"Desprezo pelo Meio Ambiente, Obras com 
vieses antagônicos aos anseios da 

população”. Necessário: 2 coletores de água 
de chuva, reduzir consumo, Reciclagem de 

água usada. Clareza dos Projetos. 

Iniciativa 
privada/ 
Governo 
Público 

  

  
EIA - alternativa locacional - Menos água 

para agricultura, para indústria (otimização)  
  

Uso do solo 

Loteamentos 
e 
Condomínios 

Refrear a urbanização desenfreada/ não 
permitir área de "expansão urbana 

ordenada" na área rural. Esperamos que a 
prefeitura ATENDA o Plano de Manejo que 
representa os anseios da população. Plano 

de Manejo em Construção (CONGEAPA, 
Moradores dos Bairros). 

PMC   

Urbanização 
desenfreada 
*Não permitir 

Políticas Públicas. Revisar a Legislação. 
Prefeitura do 

Município 
Urgente 

Tipologia de 
Construção: 
Ecovilas/Ecob
airros 

Toda água do bairro tratada em um processo 
de tanque que faz filtração da água. 
Aprovação do Plano Diretor com os 

instrumentos do Estatuto da Cidade, e a 
regulamentação da lei do Plano de Manejo. 

Com suporte 
técnico Escrito 
de Arquitetura 
e Urbanismo. 

Alameda 
Urbana 

  

Parcelamento 
menor do 
solo das vilas 
(Gargantilha).  

Adequar legislação. Modificar Plano Diretor e 
colaborar com Plano de Manejo da APA. 

Prefeitura do 
Município 

Urgente 

Demarcação 
das áreas 
públicas ou 
privadas 

Ecobairro/Ecovila: produzida com construção 
sustentável, produção de energia solar, 

reuso de água de chuva. Com a aprovação 
de diretrizes, aprovação da lei de uso e 
ocupação do solo (LUOS).  Reestruturar 
conselho. Através da Associação MMC, 

simultaneamente com a execução do Projeto 
Ecovila - Ecobairro, devemos ampliar as 
ações para a comunidade se consolidar 

através das necessidades de cada 
comunidade. Ex: arborização coletiva, ações 

comunitárias gerais. Recursos Públicos ou 
privados através de contrapartida. 

População mais 
necessitada 
através do 
Movimento 
Moradia é 
Cidadania 

(MMC). 

  

Área rural  
Permitir parcelamento de 40 mil m² para 
constituição de "Cooperação agrícola".  

Urgente 

*Parcelamento - de grandes fazendas; Hotéis fazenda, Conselho de Desenvolvimento 
Rural (Desenho aleatório não explicativo) 

Articulação e 
Capacitação 

Melhora da 
articulação 
entre os 
setores e o 
poder 
público.  

Mobilização da Comunidade Local para levar 
as demandas ao poder Público. Associação 
de Bairro, ONGs, CONGEAPA, Conselhos. 

Prefeitura - 
criar 

mecanismos de 
integração 

setorial. 

  

Programa de 
Educação 
Ambiental 

Estímulo à gestão independente do lixo 
orgânico (Compostagem). 

SM Des*(Não 
completado) 
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Empreendedo
rismo Local 

Comércio local: - garçom, barman, 
cozinheiro, ajudante de cozinha, chapeiro, 

caixa, saladeira, ajudante geral. 
 

  

Centro de 
formação e 
capacitação 

Formação de agentes e guias de turismo 
com enfoque no patrimônio histórico e 

cultural. Inglês: - atendimento ao público, 
caixa correntista, informática. Focado em 
Educação Ambiental: capacitação básica. 

Monitores - crianças e adolescentes; 
camareira, cozinheira, recepção, manobrista, 

jardineiro, governanta, arrumadeira. 

SEBRAE, Senar, 
Sindicato 

Rural, 
Moradores 

  

Conselhos 
desestruturad
os 

Representação, muita regulamentação. Está 
em revisão o mesmo (regimento). 1 - Lei 

Federal 9885 - 2000 (SNUC - Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação). 

Núcleo Gestor do Sistema, monitoramento, 
controle e avaliação do Plano de Manejo. 

Núcleo gestor tripartite. 

O gestor da 
mesma 

Urgente 

Regramento/ 
Regulamenta
ção - Gestão 

Descrever o que não pode para cada 
atividade existente e potencial. O que não é 

proibido é permitido. Congeapa - como 
torná-lo mais representativo e mais ativo na 

região.  . Fortalecimento dos moradores. 

 
  

Conservação 
Ambiental 

Proteção 
fauna e Flora 

Programa de Direcionamento de reservas 
legais para corredores e APP. Estimular 

Programas Públicos e privados de Proteção, 
manejo, Recuperação de Fragmentos, 

Conectividade. PSA, neutralização carbono, 
produção de água. 

SVDS/ FJPO/ 
ONGS/ 

Iniciativas 
Privadas 

  

Garantir H2O, 
evitar a crise 
hídrica 

Conter vazamento, perdas da na 
distribuição. Mobilização. 

População, 
estudo PMC 
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Água para 
Replan - 
Brasken (800 
milhões) - 
fazer não 
acontecer. 

Permeabilidade do solo para recarga. 
Mobilização social. 

    

Formação de 
Brigadas 
Voluntárias 
Locais 

  

Corpo de 
bombeiros/ 

FJPO/ Defesa 
Civil/ 

Associações de 
bairro 

  

Erosão do 
solo, 
Fragmentaçã
o Florestal, 
PSA, 
Assoreament
o, Falta de 
mata ciliar, 
assoreament
o, erosão do 
solo: Ação - 
Programa de 
incentivo 
para 
produção de 
água 

Manejo de SAF em áreas já plantadas; 
recuperação/ plantio/tratos culturais de 
APP/RL com os seguintes incentivos: - 

incentivos não monetários que permitam as 
propriedades a desenvolver um grande rol 

de atividades de baixo impacto. Proprietários 
- terra; Compensadores - recursos; 

Prestadores - serviços mais funcionários; 
Academia - aplicação tecnologia. Lei de Uso 

e Ocupação do Solo Rural da APA 
Compatível. Replicar boas práticas. Nos 
últimos 10 anos as APAs precisavam ser 

recuperadas em 20 anos, foram em 2 anos. 
A APA se tornou um centro de referência de 
aplicação de tecnologias ambientais. Muitos 

empregos foram gerados. Idem para 
desenvolvimento genético de espécies 

nativas lenhosas e não lenhosas. 

Proprietários, 
prestadores de 

serviços, 
funcionários, 
academia, 
empresas 

compensadora
s 

  

Proteção de 
fauna e flora 
e mananciais, 
lagos e 
lagoas.  

Preservação da natureza, conscientização. 
Possibilitar aumento das espécies de fauna e 
flora. Criar meios legais para cumprimento. 

Apoiar "Plano de Manejo" através de um 
conselho com participação da comunidade 

local. Proteção dos recursos naturais no 
Plano de Manejo. Ampliar participação da 

comunidade local. 

Órgão e 
fiscalização - 
responsável 
em cumprir 
legislação 
vigente.  

Urgente 

  
Permissão de dragagem (areia) - atividade minerária para 
fins de desassoreamento.  

SVDS/ FJPO   

Energia limpa 
e poluição do 

ar 

Energia 
Limpa 

Composteira (gás). Vender própria energia. 
Revolução para quebrar o monopólio. 

Disseminar as possibilidades de energia 
limpa viáveis para cada região. Educação 

Ambiental - divulgar, capacitação. Incentivo 
$ boas práticas, ação, mobilização. 

Iniciativa 
privada 
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Turismo e 
lazer 

Turismo local 

De planejamento focado em Educação 
Ambiental e no patrimônio histórico e 

cultural. Trabalhar com o empreendedorismo 
local, formação de agentes e guias turísticos 

e capacitação básica (Inglês, informática, 
atendimento ao público, etc.). 

As 
comunidades e 
o poder público 

Cursos - 
depend
e da 
carga 
horária 
para 
cada 
curso 
(até 1 
ano d e 
duração
). A 
partir 
de 1 
ano já 
teremos 
pessoas 
aptas 
para 
exercer 
as 
funções 
básicas.  

Festa Rave/ 
Locação para 

grandes 
eventos. 

Ex: Festa realizada na Fazenda Atibaia (CAM 
10) no dia 17/04/2016. Cerca de 2000 

participantes, iniciada dia 16/04 às 10h e 
terminada às 10h do dia 18h. Níveis de ruído 

agressivos a um raio de pelo menos 5 km. 
DJs chegando de helicóptero para 

revezamento, mantendo a festa ininterrupta. 
Alta intensidade luminosa. Com agravante 

que o acesso à fazenda se dá 
exclusivamente pela estrada de ferro, com 

trechos por onde em casos sequer é possível 
cruzarem carro. Proposta de solução: Fazer 

constar no regulamento que a prefeitura não 
autorize a realização desses eventos que 

desrespeitem os limites normais de: - níveis 
de ruídos, -luminosidade, -impacto no viário, 

-condições de segurança coletiva 
(bombeiros), - horários de início e término, - 

e obviamente o devido alvará.  
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

Hotel 
Fazenda  

Prefeitura permitir a construção. Autorização 
municipal. 

Proprietário Urgente 

Desenvolvime
nto agrário 

Desenvolvim
ento agrícola 
(e pecuário) 
orgânico - ou 

não, mas 
sustentável, 

agroecológico 

Mudar estrutura, pois a APA apesar de 
restrições ambientais possui ainda potencial 
de desenvolvimento da agropecuária se feito 
com responsabilidade de todos segmentos e 

sociedade. Definir um quadro mais amplo 
após pesquisas de vocações agrícolas e 

pecuárias dentro da APA, na realidade atual 
(legal e socioeconômico).  Promover 

continuamente cursos na agropecuária 
Reuniões entre produtores (Pecuária e 

agricultura) buscando formação de uma 
associação. Levantar, desenvolver e divulgar 

propriedades modelos com produção 
agropecuária para visitas técnicas. Divulgas 
e valorizar dentro das instituições de ensino 

da APA e/ou município todo a produção 
agropecuária na APA. Promover e 

desenvolver hortas comunitárias em espaços 
privados ou públicos dentro dos núcleos 

urbanos da APA. Implantar uma estrutura 
local para venda direta dos produtos junto 

ao turismo rural, moradores locais e 
restaurantes através de feiras ou circuito de 
venda local. Desenvolvimento de projetos de 
processamento artesanal da produção com 

futura implantação do SIM. Promover 
continuamente cursos na agropecuária. 
Desenvolvimento de políticas públicas 

agrícolas, locais e municipais para incentivo 
de manutenção na Agropec. Divulgar e 

auxiliar na aquisição de crédito agrícola.  

CATI, SEBRAE, 
SENAR, 

Sindicato 

Reuniõe
s 

iniciais 
com 

populaç
ão e 

entidad
es: 18 
meses; 
Cursos 
contínu
os: 12 
meses; 
Quadro 

de 
vocaçõe

s: 24 
meses; 
Proprie
dade 

modelo: 
1 a 5 
anos; 

Associa
ções: 

10 anos 

Desenvolvime
nto agrário 

  
Unir as instituições de Pesquisa e extensão e 

ensino locais da Agropecuária. 

CATI, SJAC, 
PUC, UNICAMP, 
Embrapa, 
SEBRAE e 
demais 
instituições e 
atores, 
Sindicato, 
Senar para o 
Planejamento 
inicial 
convidando a 
população da 
APA 
(agricultores, 
pecuaristas, 
jovens, 
chacareiros) 
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Tema Central O que? Como?/ Propostas/  Responsáveis Tempo  

  

Montar um quadro com as vocações 
agrícolas/pecuárias e seus respectivos 
modelos de planos de negócio. (Mediar 

pequenas e grandes propriedades e área 
urbana). Não se justifica ter uma APA tão 
ampla com grande área agrícola e sem 

fortalecimento e desenvolvimento 
agropecuário local, principalmente para que 
sua população possa colher seus alimentos 

localmente, com menor custo e maior 
qualidade. 

Município - 
criar uma 
equipe, 

departamento 
ou secretaria 

para o 
Desenvolvimen

to Rural.  
Responsável 

pela 
implantação 

junto ao CMDR 
(recursos 
iniciais 

municipais) 

  

Pasto 
extensivo, 

concentração 
de terra, falta 

de 
regramento 
da atividade 

rural 

Mudança de estrutura fundiária. Criar e 
incorporação de diretrizes de uso e ocupação 

do solo na zona rural da APA pelo plano de 
manejo. Fazer Lei de Uso e Ocupação do 

Solo Rural. Infraestrutura básica. Clusters de 
produção. 

Plano de 
Manejo; 

Congeapa + 
PMC; Iniciativa 
Privada: Fazer 

acontecer. 

  

Não permitir 
área de 

expansão de 
desenvolvime
nto ordenado 
nas grandes 

fazendas.  

Criar "Conselho de Desenvolvimento Rural" 
com a comunidade local do município. Por 

meio de Legislação e Plano diretor para que 
seja permitida a contribuição da comunidade 

nas decisões rurais. 

Prefeitura do 
Município 

No 
Plano 

Diretor. 
Urgente 
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Foto 31–Grupos desenvolvendo as propostas 
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3.7. Plenária e Encerramento 
 

Após os trabalhos em grupos com as devidas polinizações, os representantes 
de cada tema apresentaram sinteticamente os resultados das discussões sobre 
ações estratégicas. Cada grupo teve cerca de 7 minutos para se apresentar. 
Algumas vezes os participantes se aprofundavam mais em um ou outro assunto, 
variando também em função das outras apresentações. 

De maneira geral, durante a apresentação houve consenso sobre a 
necessidade de conservação ambiental. Houve destaque para questões gerenciais e 
problemas cotidianos pelos quais os participantes passam do que problemas 
ambientais em si sendo citados.  

As ideias compartilhadas podem ser observadas no Quadro 26 do capítulo 
anterior que detalha a produção dos grupos relativa a cada assunto. No entanto, 
durante a plenária houve destaque para os problemas estruturais da gestão, as 
dificuldades de acesso aos órgãos públicos e a necessidade de reestruturação do 
Congeapa.  

Cabe ressaltar que alguns assuntos apresentados e sistematizados pelos 
grupos não são consenso. O fato é evidenciado pelas falas dos participantes se 
referindo à pavimentação de vias e o parcelamento do solo. Os dois foram 
apresentados com diferentes vieses, um com visão mais conservacionista de manter 
como estão, e outro com visão de regularizar novos empreendimentos e pavimentar 
as principais vias de acesso.  

Em relação ao regramento do uso do solo e parcelamento de terras houve 
maior tolerância entre participantes, entretanto, a questão da pavimentação causou 
desentendimentos durante a plenária quando houve participante que solicitou se 
manifestar contraria a esta ideia, mas sua posição não refletia a opinião do grupo, 
que discordou do que foi dito por não representar uma posição coletiva discutida 
durante o trabalho em grupo, e somente uma visão individual (pavimentação em 
Joaquim Egídio).   

Após a apresentação dos resultados dos grupos, o Coordenador do Plano de 
Manejo agradeceu a todos os participantes, aos representantes da Escola e aos 
representantes da Prefeitura e Fundação José Pedro de Oliveira.  Para finalizar, 
propôs uma dinâmica rápida, demonstrando que o trabalho coletivo é essencial para 
construção de um planejamento adequado que atenda à realidade do território.  

4. Análise e Considerações Finais 
 
A Figura 2 e a Figura 3 mostram a percepção dos participantes quanto às 

principais oportunidades e desafios no território da APA. 



 

56 

 

 

Figura 2 - Potencialidades apontadas nos mapas 
 

 

Figura 3 - Desafios apontados nos mapas 
 

Os assuntos foram muitas vezes tratados tanto como potencialidades como 
desafios, refletindo a ideia de que estão relacionados. Além disto, como reflexo da 
heterogeneidade do grupo, um mesmo assunto apareceu como positivo e como 
negativo tanto nas potencialidades como nos desafios. Dois exemplos deste caso se 
devem à pavimentação de vias e ao parcelamento de solo, assuntos que provocaram 
grandes discussões na plenária.  

As potencialidades mais citadas foram referentes às questões ambientais, 
infraestrutura, uso do solo, atividades econômicas e comunicação. Recomposição 
florestal, arborização, recuperação de APP, plantio visando recuperação hídrica 
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foram as oportunidades mais apontadas nos mapas. Foram sugeridas como 
localização o entorno da linha férrea em Sousas, entorno do Rio Jaguari, área Norte 
da APA, Carlos Gomes e Chácaras Gargantilha, Jardim Conceição, proximidade da 
estrada Sousas - Pedreira em Gargantilha, proximidades do Córrego do Caracol e 
Fazenda Recreio, e um fragmento de vegetação em Joaquim Egídio (próximo à 
Estrada do Bonde). Estas oportunidades foram citadas tanto com objetivo de garantir 
a produção de água e garantir a reserva hídrica, como no sentido de conservação de 
espécies, e como requisito anterior à implantação de novos loteamentos.  

A produção e reserva hídrica citadas como potencialidades relacionadas ao 
plantio ou proteção foram destacadas próximo à estrada Sousas - Pedreira 
(Gargantilha), a norte da mata da antiga da Fazenda São João, na região do Projeto 
Nova Cantareira e Gargantilha. 

Outro destaque neste sentido foi a proteção de flora e fauna, incluindo a 
implantação de corredores verdes e passagens de fauna. Esta potencialidade de 
conservação foi destacada de maneira geral para toda a região norte da APA, no 
entorno do Rio Jaguari, Mata Ribeirão Cachoeira, próximo à estrada Sousas - Pedreira 
em Gargantilha, ao longo do Ribeirão das Cabras, na região entre Gargantilhas e 
projeto de Nova Cantareira. Em Sousas ao lado do Rio Atibaia, foi citado um 
fragmento florestal desocupado e demais fragmentos que poderiam formar um 
corredor verde, e nas proximidades do Hotel Fazenda Solar das Andorinhas uma 
passagem de fauna. 

Outras potencialidades foram a drenagem de águas pluviais em área urbana 
de Sousas e CAM 209 e 138. Foram citadas a necessidade de desassoreamento de 
maneira geral no território, tendo sido destacado no mapa a região de Gargantilha, e 
a oportunidade de negar a implantação de represas no território da APA. Além 
destes foram citadas questões de gestão ambiental, como controle da poluição da 
Maria fumaça, o descarte adequado de podas em Carlos Gomes e Gargantilha e a 
conscientização ambiental em Joaquim Egídio.   

As citações referentes ao uso do solo se referiam tanto ao parcelamento, 
sendo visto ora como solução e ora como problema, como ao tipo de atividade que 
poderia ser desenvolvida para melhorar a qualidade ambiental e social do território. 
Neste sentido, foi sugerido o parcelamento para criação de novas moradias 
sustentáveis e populares com capacitação para emprego rural, criação de ecobairros 
e de condomínios em Sousas, Joaquim Egídio, assim como a regularização do Monte 
Belo II e outras áreas próximas às estradas. Por outro lado, foi apontada 
oportunidade de controlar o avanço e urbanização ordenada ou desordenada na área 
rural em Sousas. Em relação aos tipos de atividades desenvolvidas, sugeriram o 
manejo agroflorestal nas proximidades da estrada do Tanquinho e Recanto dos 
Dourados, a produção de orgânicos e a produção de energia através de resíduos 
orgânicos em toda a área, com destaque para Joaquim Egídio. Além disto, sugeriram 
que haja demarcação da área da APA, principalmente em Gargantilha. 

Quanto às questões de infraestrutura, os grupos enfocaram a potencialidade 
que veem na pavimentação de diversas vias, destacando as CAM 127, 113, 245, 
120, 208, 138, o limite com Morungaba, e a estrada SP-340 ligando estrada de 
Pedreira –Jaguariúna. Nesta última sugeriram que tivesse passagem de fauna, e 
houve ainda uma citação de ideia para construção de um Rodoanel em Joaquim 
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Egídio.  Além de questões de estradas foram citadas a potencialidade de tratamento 
de esgoto em Gargantilha e Carlos Gomes, o uso de luz alternativa para o trem 
(energia solar) e iluminação adequada para o observatório.  

Em relação às atividades econômicas teve destaque o turismo, citado em 
diversas modalidades, como Turismo geral e Ecológico (Sousas e Joaquim Egídio, 
Observatório e Pico das Cabras), Gastronômico (Carlos Gomes, Sousas, Joaquim 
Egídio, Vale do Capricórnio e Ribeirão das Cabras), Histórico (Vale do Capricórnio e 
Ribeirão das Cabras) e Rural (em toda área Norte, no entorno do Rio Jaguari, Vale do 
Capricórnio e Ribeirão das Cabras, Joaquim Egídio, Gargantilhas e Carlos Gomes). 
Neste sentido também foram citados o incentivo ao comércio local (Gargantilhas), a 
implantação de empreendimentos hoteleiros (margens do Rio Jaguari). Além disto, 
foi citada a necessidade de identificação do potencial das fazendas e a promoção de 
cursos profissionalizantes para os moradores (Monte Belo e Gargantilha), e a 
capacitação de moradores visando o desenvolvimento agrícola sustentável em 
Gargantilha. Também foi citada a potencialidade para piscicultura próximo à Mata 
Ribeirão Cachoeira. Estas capacitações foram citadas como oportunidade de 
pertencimento e geração de renda aos moradores da APA, tanto através do turismo 
como de atividades rurais.    

Ainda neste sentido, foram citadas as potencialidades de valorização da 
cultura local em Joaquim Egídio, a capacitação de guias ambientais na região norte e 
entorno do Rio Jaguari. Outras questões relativas à comunicação tratavam de 
estruturação do CONGEAPA, articulação com municípios vizinhos para conservação 
do Observatório e Pico das Cabras, com Pedreira para incorporação de mais território 
à APA nas margens do Rio Jaguari, e a mobilização de moradores para implantação 
das políticas públicas já discutidas em Gargantilha e arredores, para implantação de 
sistema alternativo de esgoto para comunidades mais isoladas e cooperativa em 
Carlos Gomes. 

Os desafios se referem principalmente à infraestrutura, seguida por uso do 
solo, controle ambiental, regularização de atividades e comunicação.  Os que se 
referiam à infraestrutura se deviam ao fato da inexistência, inefetividade do 
existente, ou ameaças à integridade do território. O desafio mais citado foi sobre 
conter ou impedir novas barragens e represas dentro da APA, tanto por impactos no 
curso da d’água como na conectividade de florestas. Por outro lado, os participantes 
elencaram que a falta de pavimentação das estradas é também um grande desafio, 
destacando as proximidades da Estrada de Capricórnio, Joaquim Egídio, Sousas, 
estrada de Carlos Gomes e Gargantilha como um todo.  

A falta de infraestrutura básica municipal também foi citada diversas vezes, 
incluindo a falta de escolas, creches, hospital em Gargantilha, Carlos Gomes e nas 
CAM 120 e 112. O bairro também teve destaque pela falta de segurança, assim 
como nas proximidades da CAM 324 onde há assaltos na estrada da Bocaína, mas 
citaram que o problema está em todo o território. Ainda foi citada a falta de 
condições para mobilidade e transporte em Carlos Gomes, Joaquim Egídio, Vale do 
Capricórnio, CAM 120 e 112 e CAM 324, e a dificuldade de implantar ciclovias ou 
ciclofaixas em Joaquim Egídio e Gargantilha.  

A falta de tratamento de esgoto foi um desafio citado em Gargantilha, Carlos 
Gomes e Joaquim Egídio, sendo neste último bairro ainda apontado o desafio de 
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implantar fossas biodigestoras, energia elétrica e energia limpa. A gestão de 
resíduos sólidos foi apontada em Carlos Gomes e Sousas, onde incluíram coleta 
seletiva nos desafios. 

Outros fatores apontados como dificuldades foram falta de uma brigada de 
incêndio em Joaquim Egídio e os alagamentos no Rio Jaguari. O ponto captação de 
água pela Sanasa no Ribeirão das Cabras foi apontado como desafio.  

Em relação ao uso de recursos ou solo, foram tratados assuntos relativos ao 
parcelamento de área. Alguns grupos consideraram a dificuldade de implantar 
moradias populares e ecobairros ou ecovilas (Joaquim Egídio). Outros grupos em 
diferentes intensidades apontaram o contrário, a dificuldade de controlar e impedir 
novos empreendimentos, loteamentos e urbanização na região de Sousas, Joaquim 
Egídio, Carlos Gomes, Gargantilha, Vale do Capricórnio e proximidades. Neste 
sentido alguns alegam que a prefeitura vende a urbanização e novos 
empreendimentos imobiliários/loteamentos como oportunidade de melhorias para os 
bairros através de transporte, saúde e outras infraestruturas básicas, que nem 
sempre são boas ou nunca chegam ao território. Alguns citaram ainda que o 
parcelamento e a criação de novas avenidas trazem como consequências a 
fragmentação de APP em Sousas. Também foram citados o uso indevido do solo, 
como ocupação de áreas de nascente (a norte de Carlos Gomes) e moradias em área 
de risco (Sousas), ocupação de corredores ecológicos (Rio Atibaia em Sousas), pasto 
intensivo causando degradação e erosão do solo (proximidades da Estrada da 
Bocaina), a captação de água irregular e delimitação de área de uso no Rio Atibaia, a 
concentração de terras, e o esquecimento do bairro de Monte Belo. Estas questões 
referentes ao parcelamento do solo e pavimentação foram as que geraram as 
maiores discussões e muito desconforto em parte dos participantes. Pois, parte dos 
participantes contrários à pavimentação e que alegam que a prefeitura vende a 
urbanização e novos empreendimentos imobiliários/loteamentos como oportunidade 
de melhorias para os bairros foram identificados como não moradores do território 
da APA e de não conhecerem a realidade desse território.  

Os desafios relativos às questões ambientais incluem assoreamento na região 
norte de Gargantilha, Rio Jaguari e Rio Atibaia em Sousas, assim como a degradação 
de fauna, flora e ambiente (incluindo erosão e assoreamento) em Carlos Gomes, o 
combate às queimadas em Carlos Gomes. Também consideraram desafios a 
implantação de corredores e passagens para fauna próximo à Avenida Mackenzie, e 
passagens de fauna e proteção de nascentes em Gargantilha e Carlos Gomes. 
Citaram o controle de poluição do ar pela Maria Fumaça como desafio, e a gestão 
dos resíduos sólidos em Gargantilha. Além disto, destacaram como desafio a 
implantação de programa de pagamentos por serviços ambientais na APA e o 
combate à ameaça representada pela desproteção da margem esquerda do Rio 
Atibaia pelo novo Plano Diretor.  

Outros desafios estavam relacionados à regularização, refletindo tanto 
problemas pessoais para licenciamento como a ocorrência de atividades não 
permitidas na área da APA. Neste caso os desafios foram a falta de regramento de 
atividades de lazer, como motocross, horário e lotação de bares e eventos em 
fazendas, música com som alto e com bastante tempo de duração (Carlos Gomes), e 
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a falta de regramento de atividades rurais (proximidades da Estrada do Capricórnio, 
e entre Mata Ribeirão Cachoeira e Rio Jaguari).   

Por fim, consideraram um desafio a estruturação e funcionamento adequado 
do Conselho da APA.  

Os desafios e potencialidades apresentados foram trabalhados de maneira 
conjunta pelos grupos após terem sido agrupados por similaridade, gerando oito 
temas centrais. Os resultados foram apresentados no quadro síntese do capítulo 
3.6.2. Muitos assuntos tratados não tratam especificamente da capacidade de 
atuação direta da APA de Campinas. De maneira geral, as potencialidades, exceto as 
que tratam de características inerentes ao território, foram tratadas pelos 
participantes como oportunidades de resolução de desafios ou problemas. Ressalta-
se, porém que estas ações nem sempre estão diretamente associadas às atribuições 
da gestão da APA por si só. Será necessário que estes assuntos sejam discutidos nas 
próximas oficinas de zoneamento e programas de gestão. 

Em relação às ações propostas para infraestrutura básica e manutenção de 
patrimônio destaca-se que a APA não possui responsabilidade direta. Neste sentido, 
cabe ao Plano de Manejo indicar locais inapropriados ou apropriados, considerando 
dados técnicos ambientais e socioeconômicos, e indicar os requisitos para tanto. À 
gestão da APA cabe a articulação para viabilizar novos recursos, para pesquisas que 
permitam estabelecer a melhor maneira de viabilizar a pavimentação onde e se 
possível, a capacitação de moradores para implantação de meios alternativos de 
saneamento em suas residências, e o estabelecimento de regras para novos 
empreendimentos públicos e privados. Tais condições se referem também às 
possibilidades de atuação da APA quanto aos empreendimentos de interesse público, 
cabendo também a articulação e mobilização visando à participação efetiva no 
processo de licenciamento, e ainda a viabilização de participação pública nas 
discussões e estabelecimento de programas de capacitação para que os moradores 
possam participar do processo participativo de licenciamento destes 
empreendimentos.   

Quanto ao uso do solo, cabe ao plano de manejo estabelecer um zoneamento 
com as diretrizes para cada área. No entanto, ressalta-se que a gestão da APA 
deverá articular-se à Prefeitura Municipal para que as regras de zoneamento 
estabelecidas sejam cumpridas quanto à autorização de novos loteamentos ou 
construções. Além disto, a gestão da APA poderá estabelecer estudos adicionais de 
capacidade de suporte da região. 

O mesmo se deve às ações referentes ao desenvolvimento econômico do 
território, seja pelo desenvolvimento agrário ou turismo, sendo necessário 
estabelecer normas e locais adequados para as atuações. A demanda maior neste 
sentido é de capacitação dos moradores para atuação nestas atividades econômicas 
da maneira mais sustentável possível.  

As questões que se referem à conservação ambiental estão permeadas em 
todas as outras ações citadas anteriormente, uma vez que o estabelecimento de 
regras, zonas e ações pelo plano de manejo deve considerar os aspectos técnicos 
ambientais como base.  Neste sentido, ressalva-se apenas que os estudos adicionais 
de possibilidade e viabilidade de contenção do assoreamento e erosão devem indicar 
as ações possíveis de serem providenciadas.  Além disto, a demanda por energia 
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limpa e atuação dos moradores de maneira independente deve ser considerada 
através da possibilidade de capacitação tanto para implantação de técnicas 
alternativas como para obtenção de recursos para projetos.  

As ações de capacitação e articulação permeiam todos os temas trabalhados 
durante a oficina, no entanto, foi tratado de maneira independente no quadro 
síntese de ações. Estas demonstraram serem as principais ações necessárias para a 
gestão da APA. Neste sentido, além das formas de capacitação e articulação 
apresentadas nos demais temas, ressalta-se a necessidade de reestruturação do 
Conselho Gestor, com revisão de regimento e normas de participação. Também se 
destaca a necessidade de criar programa de educação ambiental e capacitações 
diversas, com estímulo à formação de cooperativas. Como maneira de mobilizar os 
atores e viabilizar a discussão mais participativa e aprofundada dos assuntos, deve-
se considerar a possibilidade de criação de comitês de discussão de assuntos 
específicos levantados nesta oficina, assim como abrir as reuniões do conselho para 
que todos possam acompanhar.  

Por fim, cabe destacar que a urgência da gestão da APA acompanhar as 
discussões do Plano Diretor, articulando e mobilizando para que as regras 
estabelecidas pelo plano de Manejo não sejam sobrepostas pelo Plano Diretor 
Municipal, tal como a demanda apresentada pelos participantes. 

 

  

 




