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1. Introdução 

 

A WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. apresenta o Relatório da Oficina de 

Diagnóstico 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 ação 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 Área de Proteção Ambiental Municipal 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 PM, tornando-a partícipe e comprometida com as 

estratégias estabelecidas. Esta condução significa uma oportunidade para se obter o 

reconhecimento da importância da UC 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. 
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3. Reunião Preparatória  

 

Anteriormente à realização das oficinas ocorreu uma reunião preparatória com o 

Grupo de Trabalho de Acompanhamento (GTA) do Plano de Manejo, com integrantes 

da Prefeitura, Fundação José Pedro de Oliveira e do Congeapa para:  

 Apresentação, pela WALM, do Plano de Trabalho das Oficinas e Cronograma de 

atividades, com detalhamento do processo de planejamento participativo, 

esclarecendo sobre os momentos de participação; 

 Levantamento de subsídios para estruturar o plano de divulgação (Plano de 

Comunicação); 

 Identificação de fontes de informação e de atores importantes (lideranças e 

instituições a serem envolvidos na produção do Diagnóstico e a serem 

convidados a participar das Oficinas), prevendo-se que: as oficinas de 

diagnósticos seriam abertas a todos os interessados e, as demais teriam um 

número máximo de 60 participantes em cada uma delas, de modo a garantir 

produtos mais objetivos para o planejamento integrado ; 

 Identificação dos melhores locais e horários para realização das oficinas.  

 

A reunião foi pautada por algumas premissas para que o processo seja de fato 

participativo: 

 Sobre o local: as oficinas devem ser realizadas em locais importantes na 

comunidade da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, 

preferencialmente “neutros”, como escolas, centros de saúde, centros 

comunitários; 

 Sobre o horário: devem ser planejados horários que visem atender ao maior 

número e a maior diversidade setorial de participantes; 

 Sobre a metodologia: deve-se observar o princípio da “visualização 

constante”, ou seja, tudo o que for apresentado e/ou discutido será 

transformado em painéis (os produtos finais da discussão) que podem ser 

visualizados por todos os presentes;  

 Sobre a estratégia: as oficinas podem ser pensadas com uma abordagem 

temática ou setorial/regional visando atender ao maior número e a maior 

diversidade setorial de participantes. 

 

4. As Oficinas de Diagnóstico  

 

Foram realizadas duas Oficinas de Diagnóstico da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas que contaram com a participação de 159 pessoas no total, 

incluindo representantes de diversos setores da comunidade, do Congeapa e do 

Poder Público. Os participantes contribuíram com o seu conhecimento sociocultural, 

expondo sua interpretação da realidade e seus anseios para com a Área de Proteção 
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Ambiental Municipal de Campinas, identificando problemas/causas/consequências da 

situação presente no território e indicando algumas ações necessárias.  

O planejamento com a participação comunitária de atores-chaves nas Oficinas de 

Diagnóstico ocorreu simultaneamente aos levantamentos técnico-científicos 

(diagnósticos técnicos) realizados pela equipe de pesquisadores dos meios físico, 

biótico e socioeconômico. Os resultados obtidos durante a oficina estão 

sistematizados no presente relatório e serão integrados aos diagnósticos técnicos e 

demais produtos (conforme o caso) do Plano de Manejo.  Certamente as Oficinas de 

Diagnóstico constituem um elemento básico e imprescindível para a elaboração 

técnica do Plano de Manejo, fornecendo subsídios às etapas posteriores que 

envolverão a tomada de decisões relativas ao planejamento e à gestão da APA.   

4.1. Oficina de Diagnóstico realizada em 03/12/2016 na Região Sul da Área 

de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

Em 03/12/2016, no setor sul da Área de Proteção Ambiental de Campinas, bairro de 

Joaquim Egídio, Rua José Ignácio nº 14, no Salão Social da Subprefeitura de Joaquim 

Egídio, foi realizada a primeira Oficina de Diagnóstico. Assinaram a lista de presença 

110 pessoas (Anexo I). A Oficina teve início às 14h00 e se encerrou às 18h00. 

A equipe Walm procurou criar um ambiente de reflexão sobre os diversos aspectos 

socioambientais relacionados à APA de Campinas, a partir da fixação de mapas dos 

diagnósticos técnicos nas paredes da entrada do auditório e próximo ao café. Os 

mapas temáticos selecionados para isso foram: Mapa de Macrozonas do Plano 

Diretor, Uso e ocupação do solo da APA de Campinas, Saneamento e Esgoto; Modelo 

Digital de Terreno (relevo); Fragmentos de Vegetação e Hidrografia; Mineração 

(Direitos Minerários); Dinâmica Demográfica; Coleta de Resíduos; Atributos Cênicos e 

Turísticos e Acesso à Água. 

A representante da Prefeitura Municipal de Campinas, Alethea Borsari Peraro, 

servidora pública da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável Municipal 

de Campinas e Gestora do Contrato com a Walm, abriu os trabalhos 

contextualizando a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas. Em seguida, Raquel Colombo Oliveira, Coordenadora 

Operacional da WALM e apoio à Coordenação Técnico-Executiva (CTE), apresentou a 

expertise da empresa e sua competência para conduzir este trabalho.  

Para finalizar esta etapa inicial de abertura da oficina, Eliane Simões, CTE do Plano 

de Manejo, apresentou a estratégia adotada para a concepção do Plano de Manejo, 

esclarecendo aos partícipes a finalidade do documento, alguns conceitos que 

permeiam o trabalho, bem como os objetivos da referida reunião e as etapas 

posteriores do processo.  Nesta exposição dialogada foram utilizados oito slides que 

estão retratados na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1. Slides utilizados na apresentação da CTE do Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental Municipal de Campinas.  
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Finalizadas as apresentações a palavra foi passada para a facilitadora Rosana Kisil, 

que criou um ambiente propício para que aquele grupo de pessoas presentes 

pudesse estabelecer conexões entre si de modo a viabilizar um trabalho conjunto.  

Rosana orientou a subdivisão dos participantes em 10 grupos e os convidou a co-

criarem um ambiente de produção colaborativa, por meio de algumas perguntas 

orientadoras para a reflexão e produção dos membros de cada grupo, as quais serão 

descritas a seguir. 

Em mesas disponíveis no salão e em outros espaços de trabalho (área externa e 

Museu vizinho) os participantes se subdividiram aleatoriamente e se debruçaram 

sobre um mapa da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas. O mapa 

utilizado (figura 2, abaixo) continha os limites administrativos da unidade de 

conservação e algumas referências do território para ajudar os participantes a se 

localizarem. Além do mapa, cada grupo recebeu algumas folhas em sulfite e canetas 

coloridas.  

 

Figura 2. Mapa utilizado nos trabalhos em grupo da Oficina de Diagnóstico do Plano de 
Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas.  
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Rosana colocou para os grupos algumas perguntas para provoca-los a identificarem 

elementos que evidenciassem a situação presente no território da APA: 

 - Que atividades vocês conhecem que acontecem no território da APA? 

 - Existem conflitos que advêm dessas atividades? 

 - Existem oportunidades geradas por estas atividades? 

Solicitou também aos participantes que utilizassem as canetas coloridas para 

registrar este elemento no mapa com um número, de modo a propiciar que as 

informações pudessem ser espacializadas de forma mais visual. Após marcar o 

número no mapa o grupo se utilizou das folhas sulfites para realizar uma descrição 

do elemento numerado. 

Feito o diagnóstico pelos grupos, Rosana orientou-os a eleger um representante. 

Este representante permaneceu em sua estação de trabalho explicando o 

diagnóstico que o seu grupo fez enquanto os demais participantes trocaram de 

grupo e foram conhecer os produtos elaborados pelos outros participantes.  

A seguir apresenta-se o conteúdo produzido em cada grupo nesta atividade. A foto 

de cada mapa trabalhado será reproduzida integralmente e o conteúdo formulado 

nas folhas de sulfite (digitalizados no Anexo II) foi transcrito e sistematizado em 

tabelas. Buscou-se, nessa transcrição, retratar de maneira mais fiel possível o que foi 

registrado pelo grupo. Pequenas alterações foram feitas pontualmente visando 

facilitar a interpretação do conteúdo.  
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4.1.1. Diagnóstico produzido pelo Grupo 1 

 

A figura 3, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 1. 

 

Figura 3. Mapa produto do Grupo 1 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 1, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 1. Diagnóstico produzido pelo Grupo 1 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 1 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

A 

Serra das Cabras: proteção total das matas ciliares ampliando 
sua faixa e formar um corredor amplo de Joaquim 
acompanhando a estrada. Ocorrência de lobo, onça parda e 
outros animais. 

B 

Capoeira Grande: proteção total das matas ciliares ampliando 
sua faixa; formar um corredor amplo de Joaquim 
acompanhando a estrada. Ocorrência de lobo, onça parda e 
outros animais. 

C 
Fazenda Guariroba: ampliar a proteção e restrição total aos 
condomínios. É um dos locais de criação de filhotes de onça 
parda.  

D 

Fazenda Espírito Santo: fundamental para a proteção de 
predadores de topo de cadeia (como onça parda e lobo). 
Ocorrência de lontras nos ribeirões, Eleonore Setz da 
UNICAMP referência. Proteger todo o possível e criar/ampliar 
as matas ciliares. Impedir condomínios rurais e outros. 
Fiscalização inexistente, ICMBIO, Polícia Ambiental e outros 
não efetuam fiscalização de modo eficiente.  

E Ampliar a APA. 

F 

Ribeirão Cachoeira: ocorrência de onça parda e filhotes. Criar 
corredor em todas as direções para interligar o maior 
fragmento da APA (Ribeirão Cachoeira) com toda a APA 
(matas ciliares) formando uma rede de trânsito de silvestres, 
o que irá possibilitar sua sobrevivência. Importante um 
trabalho de educação ambiental em todos os níveis e criar 
grupo específico de fiscalização ambiental da área da APA e 
seu entorno.  

G 
Neste local (clube dos médicos) o grupo IMPAS está há um 
ano realizando levantamento de fauna e pediu para ser 
contatado.  

H 

Imediações São Conrado: ampliar tamanho das passagens de 
fauna na Avenida Mackenzie; ampliar número de passagens. 
Mércia do IMPAS pediu para ser contatada, pois tem 
informações importantes sobre o local. 
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03/12/2016 - GRUPO 1 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

I 

Grande corredor seguindo a linha férrea desde 
Desembargador Furtado / Pedro Américo seguindo até 
Morungaba (próximo a Serra das Cabras). No outro lado 
seguir até a Morada das Nascentes. O grupo solicita um mapa 
de vegetação com a rede hidrográfica para que possa marcar 
os corredores ecológicos, áreas de nidificação, áreas de 
reprodução, áreas de alimentação (tudo relativo à proteção 
de fauna silvestre).  
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4.1.2. Diagnóstico produzido pelo Grupo 2 

 

A figura 4, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 2. 

 

Figura 4. Mapa produto do Grupo 2 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 2, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 2. Diagnóstico produzido pelo Grupo 2 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 2 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 
Assoreamento do Ribeirão das Cabras: partes estão 
desbarrancando, estreitamento do ribeirão, mudanças de 
curso. 

2 
Observatório de Capricórnio: construções em desacordo com 
o padrão estabelecido pela Lei de Zoneamento; problemas 
com coleta de lixo, segurança e transportes.  

3 

Loteamento Terra das Cabras: construções fora do padrão 
que conflitam com a paisagem; uso de refletores que 
interferem na fauna noturna, na vida da vizinhança e nas 
atividades do observatório astronômico.  

4 Ocupações irregulares localizadas no Sítio Berro D'água.  

5 
Ocupações irregulares localizadas na Vila da Natureza, 
próximo à Paioça do Caboclo.  

6 
Ocupações irregulares localizadas próximo ao Bar da 
Cachoeira. 

7 
Rodovia SP 081: problemas com drenagem, sem 
acostamento, com desnível, sem sinalização, árvores 
invadem acostamento, muitos bambus, lixo e entulho.  

8 
Alteração das identificações e nomeações das CAMs, 
exemplo: placas com denominações diferentes (nome das 
ruas).  

9 Problemas com a potência e a qualidade da energia elétrica. 

10 

Corredores ecológicos para fauna silvestre ligando a APA à 
Mata Santa Genebra, Mata do Quilombo e futuro Parque Rio 
das Pedras.  

11 
Dois núcleos de ocupação clandestina na região da Santa 
Maria.  

12 Usina Hidrelétrica de Jaguary: é tombada? Trata-se de 
patrimônio abandonado.  

13 Comprometimento das CAMs: sem drenagem. 

14 
Espaço multifuncional na Santa Maria está inativo, com 
condições físicas precárias.  
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03/12/2016 - GRUPO 2 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

15 
Falta alinhamento dos municípios nas divisas quanto à 
segurança, manutenção. 

16 Centro Astronômico é regular.  

17 Beleza natural. 

18 Clima/água. 

19 Qualidade de água. 

20 
Centro de cultura caipira e arte popular que necessita ser 
mais bem utilizado. 
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4.1.3. Diagnóstico produzido pelo Grupo 3 

 

A figura 5, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 3. 

 

Figura 5. Mapa produto do Grupo 3 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 3, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 3. Diagnóstico produzido pelo Grupo 3 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 3 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Sítio Vale das Cabras: área 2 hectares; atividades: agricultura 
orgânica, hortifruti, agrofloresta (BAV1, PSA2), gestão 
hídrica/açude (BAV¹, PSA²), cooperativa de energia 
fotovoltaica, bioconstrução. 

2 
Sítio Júlio: área 3 hectares; atividade: produção de ovo 
caipira. 

3 Sítio Chapéu: área 2 hectares, atividade: hortifruti orgânico. 

4 
Sítio Arlindinho Toninho: área aproximada de 20 hectares; 
atividades: pecuária / laticínios, gado / caprino. 

5 
Rua João dos Santos Junior (bairro de Sousas) sem 
calçamento. 

5.a 

Associação Moradia Cidadania: grupo de moradores 
tradicionais de Sousa com idade média de 40 anos que 
definiu a indicação de ZEIS para programa de habitação 
popular. 

5.b Centro de Saúde de Sousas: deficitário. 

5.c Transporte: péssima oferta de ônibus ao público. 

5.d 
Estação Ambiental Sousas: não há fiscalização da Emdec3. Os 
pontos de ônibus ficam ocupados em razão do grande volume 
de automóveis que vão acessar os restaurantes.  

5.e 
Tráfego: crise no trânsito entre as 9h00 e as 16h00 nos finais 
de semana por ser o único acesso para a saída, pois 
fecharam o acesso da Dom Pedro. 

6 

Região Santa Maria: núcleo rural em Joaquim Egídio que 
abriga cerca de 100 famílias. Não têm ônibus público. Induzir 
ampliação do uso do centro multifuncional da PMC, com 
efetivação de educação rural e ambiental.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Condema: priorizar aplicação do Decreto nº 4297/2002 - 
Zoneamento Ecológico Econômico.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Definir potencial habitacional com diretrizes do ecourbanismo 
e eco arquitetura. Objetivo: viabilizar ecovilas. 

                                                           
1
 BAV: Banco de Áreas Verdes da Prefeitura.   

2
 PSA: Pagamento por Serviços Ambientais. 

3
 EMDEC: Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.  
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03/12/2016 - GRUPO 3 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

Sem 
identificação 

no mapa 

Estabelecer base permanente da guarda municipal ambiental 
na APA. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Estruturar uma brigada de incêndio florestal entre 
proprietários,  produtores rurais, defesa civil, CONGEAPA e 
Condema.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Mapeamento das nascentes e propriedades para inclusão nos 
Pagamentos por Serviços Ambientais. Aplicação do Plano de 
Verde para garantia das conexões promovidas pelos 
corredores ecológicos.  
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4.1.4. Diagnóstico produzido pelo Grupo 4 

 

A figura 6, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 4. 

 

Figura 6. Mapa produto do Grupo 4 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 4, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 4. Diagnóstico produzido pelo Grupo 4 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 4 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Os remanescentes de mata são os criadouros e os refúgios 
da fauna. No caso, a mata da Fazenda Capoeira 
Grande está isolada pelo uso de alambrado. O entorno da 
mata está sendo ocupado para construções residenciais 
sem qualquer critério, causando grande impacto por não 
ter sido estabelecido uma área de amortecimento. Cães e 
gatos desses moradores do entorno acabam invadindo a 
mata e causando danos à fauna silvestre. O uso de cercas 
de arame farpado para delimitar o perímetro da 
propriedade tem impedido o trânsito dos animais silvestres, 
além de lhes provocar ferimentos.  

2 
Corredor ecológico para fauna silvestre interligando a APA 
de Campinas à Mata Santa Genebra, passando pela Mata 
do Quilombo e o futuro Rio das Pedras.  

Sem 
identificação no 

mapa 

Sugestões para desenvolver ao longo da Rodovia SP 81: 
ciclovia desde Joaquim até o Observatório. Espaço para 
pedestres, pois hoje os trabalhadores da região disputam 
lugar com os carros e bicicletas. Projetos de fomento 
socioeconômico para desenvolver pequenos grupos de 
trabalhadores rurais e promover a comercialização dos 
produtos da terra. 

Sem 
identificação no 

mapa 

Estradas rurais necessitam de soluções para evitar os 
acidentes com animais (atropelamentos principalmente). 
Poderiam ser colocadas muretas ao longo das estradas 
para evitar a travessia dos animais silvestres com 
pequenos túneis subterrâneos para a circulação dos 
animais entre os dois lados da estrada.  

Sem 
identificação no 

mapa 

Respeitar o plano de gestão da APA embargando as 
construções irregulares. 

Sem 
identificação no 

mapa 
Reflorestamento em áreas sem ocupação. 
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03/12/2016 - GRUPO 4 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

Sem 
identificação no 

mapa 
Estimular a agricultura orgânica. 

Sem 
identificação no 

mapa 

Conflitos em geral: especulação imobiliária, turismo 
predatório e descontrolado, relação entre a população e a 
fauna.  

Sem 
identificação no 

mapa 

Problemas em geral: falta de corredores ecológicos, 
ausência de mata ciliar, poluição dos rios e dos córregos. 
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4.1.5. Diagnóstico produzido pelo Grupo 5 

 

A figura 7, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 5. 

 

Figura 7. Mapa produto do Grupo 5 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 5, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 5. Diagnóstico produzido pelo Grupo 5 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 5 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 Turismo ecológico desorganizado. 

2 Loteamento em áreas da APA. 

3 
Invasão de uma árvore (leucena) que impede o nascimento 
de espécies nativas.  

4 Plantios de eucalipto em áreas de nascentes. 

5 
Alto índice de visitantes nos finais de semana gerando 
problemas para os moradores. 

6 Conservação do patrimônio cultural e sedes de fazendas.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Corredor ecológico para os animais silvestres circularem da 
APA até a Mata santa genebra, pelo rio Atibaia e futuro 
Parque Rio das Pedras.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Sugestão: definir novos acessos e diretrizes para melhorar a 
fluidez do tráfego de veículos. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Referências: Decreto 4297/2002 e Zoneamento Ecológico 
Econômico.  
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4.1.6. Diagnóstico produzido pelo Grupo 6 

 

A figura 8, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 6. 

 

Figura 8. Mapa produto do Grupo 6 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 6, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 6. Diagnóstico produzido pelo Grupo 6 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 6 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Eixo gastronômico: trânsito (principalmente aos finais de 
semana), dificuldade de estacionamento, carros ocupam ruas 
e praças, comércio não tem estacionamento privado, 
problemas com eixo dos restaurantes e buffets, alcoolismo e 
direção, áreas naturais fechadas por particulares e 
restaurantes, ruas ocupadas por mesas e cadeiras dos 
restaurantes, gera empregos e oportunidades para pessoas 
de fora da APA.  

2 

Residencial: aumento do tráfego e trânsito por causa dos 
condomínios, os condomínios tiram o direito do habitante 
local morar na APA, especulação imobiliária, gentrificação, 
expulsão dos locais, a lei de uso e ocupação do solo não 
prevê moradia de interesse social - baixa densidade - 
preservação ambiental.  

3 Sem identificação nas folhas utilizadas pelo grupo. 

4 

Festas tradicionais: eventos importantes e muito bonitos, 
cresceu muito e o local não tem infraestrutura, precisa ser 
melhor organizado. Eventos em geral: Harley Davidson fecha 
a Avenida e realiza o evento no terminal de passageiros; 
carnaval é grande, sem infraestrutura e não há respeito pelos 
visitantes.  

5 

Transporte: transporte público precário, transporte público 
restrito, pois não atende as áreas rurais, falta uma estação de 
baldeação* e trajetos menores, faltam ciclovias, precisa de 
infraestrutura para pedestres.  

6 
Corredor ecológico: interligando a APA a Mata da Santa 
Genebra passando pela Mata do Quilombo e futuro Parque 
Rio das Pedras, consulta ao Plano do Verde.  

7 
Represa de 3 pontes tem licença prévia DAEE, "caixa d'água 
da Cantareira". 

8 
Plano Municipal de Habitação indica 5 áreas para moradia 
social. 

9 
Vicinais: manutenção, sinalização, promover o uso turístico 
das vias, reconhecer o novo caráter de uso para essas vias 
(turismo).  

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 
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4.1.7. Diagnóstico produzido pelo Grupo 7 

 

A figura 9, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 7. 

 

Figura 9. Mapa produto do Grupo 7 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 7, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 7. Diagnóstico produzido pelo Grupo 7 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 7 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 Exploração de água mineral.  

2 Pedreira com exploração de areia. 

3 Eventos. 

4 Pedreira com exploração de areia. 

5 
Ranztto Garaina*: no mapa consta como Loteamento Santa 
Margarida, locação de festas para cerca de 200 pessoas, 
estacionamento.  

6 Necessidade de regulamentação da ciclovia. 

7 

Sugestão de asfalto (Izabel Fragoso Ferrão*), importante 
estudo de tráfego e opção alternativa de viário, pois liga a 
Rodovia Dom Pedro a Rua tombada de Joaquim Egídio. É 
importante não ter impacto no patrimônio histórico.  

8 
Solução do entorno da mata Ribeirão Cachoeira e corredores 
ecológicos para animais silvestres.  

9 
Fazendinha promove festas para mais de 3.000 pessoas, não 
possui alvará e não possui estacionamento.  

10 Sítio Terra Mãe. 

11 
Cachoeira "Rio Atibaia" na Fazenda Espírito Santo: 
preservação e turismo.  

12 
Corredor ecológico interligando a APA ao Parque de Barão e a 
Mata Santa Genebra.  

13 
Paint Ball: auto índice de ruído, ausência de estacionamento, 
lixo, não possui alvará de estacionamento, atividade 
inadequada, Parque Jatibaia*.  

14 
Avenida Mackenzie com ausência de ligações para Sousas, 
estrada vazia. 

15 
Área da Macrozona 2 na margem da Avenida Mackenzie com 
apontamentos para preservação. 

16 Condomínio embargado. 

17 
Essencial remarcação de ZEIS4 na área urbana da APA, como 
modelo ecológico e destinado a pessoas de baixa renda. 

18 Belmonte: entretenimento e base de apicultura.  

                                                           
4
 ZEIS: Zona Econômica de Interesse Social.  
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03/12/2016 - GRUPO 7 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

19 
Autorizar pavimentação asfáltica nos morros para melhorar o 
escoamento da produção rural.  

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 
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4.1.8. Diagnóstico produzido pelo Grupo 8 

 

A figura 10, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 8. 

 

Figura 10. Mapa produto do Grupo 8 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 



 

30 

 

 

O quadro 8, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 8. Diagnóstico produzido pelo Grupo 8 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 8 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 
Jardim Botânico e adjacências: viabilizar o estudo de um 
condomínio, expansão imobiliária impactando a APA. Rede de 
esgoto inexistente. 

2 Rede de esgoto inexistente. 

3 Rede de esgoto inexistente. 

4 Observatório: expansão imobiliária. 

5 
Fazenda Santa Maria: viabilizar o acesso. Não é necessário o 
asfalto, pode se outra opção como bloquete.  

6 
Avenida central de Joaquim Egídio: atenção ao zoneamento 
de bares e restaurantes para não impactar a subsistência dos 
moradores.  

7 Aeroporto: nascentes comprometidas, assoreadas.  

8 Estrada de terra com necessidade de calçamento. 

9 Mata Fogo Mineiro limpeza consciente. 

10 
Parcelamento do solo irregular. Venda de lotes abaixo de 
20.000 m2 (INCRA5). 

11 Manutenção de ponte (poder público). 

12 
Represa: mais diálogo com a população para discutir 
impacto. 

13 Necessidade de pavimentação de estrada. 

14 
Respeitar o limite de lote a partir de 1.000 metros (zona 
urbana). Proposta de não se alterar a lei com medidas 
provisórias ou decretos. 

15 
Construção de uma nova ponte de acesso entre Joaquim e 
Sousas.  

16 
Corredor ecológico para animais, ligando a APA (Ribeirão 
Cachoeira) à Mata Santa Genebra, passando pelo rio Atibaia e 
futuro Parque de Barão.  

17 Rio Atibaia: replantio da mata e conservação do entorno.  

18 
Necessidade de novo entendimento para um parcelamento 
do contexto geral da área rural. Ribeirão Pires e Cabras.  

                                                           
5
 INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.  
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4.1.9. Diagnóstico produzido pelo Grupo 9 

 

A figura 11, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 9. 

 

Figura 11. Mapa produto do Grupo 9 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 9, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 9. Diagnóstico produzido pelo Grupo 9 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul,  realizada em 03/12/2016. 

03/12/2016 - GRUPO 9 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 Ponte nova no Rio Atibaia. 

2 Entrada principal do distrito com paisagismo. 

3 Terceiro acesso sobre o rio Atibaia. 

3.a Rede de esgoto inexistente no São Conrado.  

4 
Rede de esgoto inexistente na Reserva Jaguary, Parque 
Jatibaia, Sousas Park, Quinta de Jales. 

5 Revitalização da trilha. 

6 Bonde (ULT) ligando Sousas a Joaquim Egidio. 

7 Implantação de Parque Linear.  

8 
Usina Jaguary e entorno: carece de conservação do 
patrimônio cultural material e imaterial, além do patrimônio 
ambiental.  

9 
Usina Macaco Branco: construção do reservatório e 
inundação do entorno. 

10 
Loteamentos clandestinos em região próxima a Fazenda 
Santa Maria. 

11 
Ponte sobre o Rio Jaguary entre Joaquim Egídio e Pedreira: o 
rio está poluído e a ponte está em péssimo estado de 
conservação, usuário de drogas frequentam o local.  

12 
Trabalhar a mobilidade e estradas exclusivas para 
caminhões. Pavimentação na estrada que sai de Joaquim 
Egidio e segue até a Morada das Nascentes.  

13 
Antiga olaria: sugestão de implantar um Parque com proteção 
ao patrimônio cultural material representado pelas chaminés.  
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4.1.10. Diagnóstico produzido pelo Grupo 10 

 

A figura 12, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 10. 

 

Figura 12. Mapa produto do Grupo 10 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área 

de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 03/12/2016. 
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O quadro 10, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 10. Diagnóstico produzido pelo Grupo 10 na Oficina de Diagnóstico do Plano de 

Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 

03/12/2016. Continua na próxima página.  

03/12/2016 - GRUPO 10 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Fazenda Santa Margarida: festas com som alto que se iniciam aos 
sábados e seguem pela madrugada até a manhã do domingo, 
necessário construir salões com isolamento acústico para evitar a 
propagação do som. 

2 
Parcelamentos irregulares de solo no Bar da Cachoeira e na Santa 
Maria. 

3 Alambrados que dificultam a passagem de animais silvestres. 

4 
Fragmentação dos remanescentes de matas com a necessidade de 
corredores de ligação entre eles. 

5 Som alto no centro das vilas vindo dos bares até a madrugada.  

6 
Mata da trilha: é o pulmão de Joaquim Egídio, precisa ser 
recuperada.  

7 
Observatório: Área de Proteção Estrelar (APE) necessita de cuidado 
com a iluminação.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Em geral, em todas as estradas da APA, há competição entre os 
veículos motorizados, os pedestres, os cavaleiros, os ciclistas e a 
fauna. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Na área urbana de Joaquim Egidio há desrespeito com o a 
patrimônio arquitetônico e cultural.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Segurança: tem havido assaltos, sequestros relâmpagos e uma 
sensação de insegurança. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Estradas rurais: estão sendo alargadas sem o devido cuidado, 
principalmente no que diz respeito ao escoamento das águas, os 
postes estão caindo. 
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03/12/2016 - GRUPO 10 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

Sem 
identificação 

no mapa 

CAM 127: há muito entulho jogado, ausência de coleta de lixo 
reciclável, sugestão colocar uma caçamba de lixo azul para receber 
os itens recicláveis, as casas localizadas em locais mais baixos 
correm o risco de serem alagadas por haver um escoamento de 
água deficitário no local, há trânsito de ciclistas e poderia ser 
implantada uma ciclovia, sugestão de implantar um redutor de 
velocidade, pois já aconteceram acidentes devido a alta velocidade 
de veículos automotores. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Ciclistas: estão presentes no território da APA, enfrentam 
problemas como a falta de estrutura, ausência de ciclovias, 
insegurança - há ladrões especializados em roubos de ciclistas, 
sugestão de ciclovia até o Observatório. 

Sem 
identificação 

no mapa 
Cavalgadas estão presentes no território da APA. 

Sem 
identificação 

no mapa 

Turismo: não deve ser incentivado enquanto não tiver estrutura 
viária adequada, estacionamento adequado, entre outros aspectos 
deficitários. 

Sem 
identificação 

no mapa 
Onde devem ser descartadas as podas de árvores? 

Sem 
identificação 

no mapa 
Praça da Estação: sugestão de receber uma academia ao ar livre.  

Sem 
identificação 

no mapa 

Comunicação visual em Joaquim Egídio: está poluída, muitos 
anúncios, outdoors, luminosos e outros; necessidade de ser 
harmonizar essa comunicação com a paisagem do lugar.  
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4.1.11. Síntese do diagnóstico produzido na Oficina realizada em 03/12/2016 

na Região Sul da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

A oficina de diagnóstico na Região Sul da Área de Proteção Ambiental Municipal de 

Campinas superou em quase 80% a expectativa inicial de participantes6. Com 110 

presentes a compilação dos resultados do diagnóstico mostrou-se densa.  No intuito 

de atribuir alguma feição de síntese a este levantamento participativo, e pautando-

se pelos aspectos que se mostraram mais proeminentes no decorrer da oficina, foi 

desenvolvido o quadro 11, adiante. Neste quadro utilizou-se da expressão atividade 

para agrupar em categorias as principais atividades econômicas, sociais e culturais 

desenvolvidas no território. A partir da atividade foram descritos os aspectos, ou 

itens dos recursos naturais e socioculturais, aos quais a atividade está relacionada e 

foram sintetizados os problemas enfrentados atualmente, bem como as 

oportunidades e potencialidades existentes, a partir da interpretação dos dados 

registrados pelos grupos. Em seguida foram inseridos dados de localização 

geográfica dessas informações, os atores envolvidos e, por fim, as sugestões e 

recomendações indicadas pelos participantes. O símbolo * (asterisco) foi utilizado 

para sinalizar as situações em que a informação não estava descrita no diagnóstico 

participativo, mas pode ser deduzida pela equipe técnica responsável pelo 

Planejamento Participativo e pela elaboração deste relatório. 

 

                                                           
6
 Os membros do GTA estimaram que não haveria mais que 40 pessoas nessa Oficina, considerando as oficinas de revisão do 

Plano Diretor Municipal, que muitas vezes contou com 20 a 40 pessoas. 
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Quadro 11. Síntese do diagnóstico produzido na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Sul, realizada em 03/12/2016. 

USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Remanescentes 
de fragmentos 

florestais. 
 

Território 
(edificações) e 

solo 
(mineração). 

 

Plantio de 
eucalipto.  

 
Construções em 

loteamentos, 
condomínios e 

expansão urbana 
em geral 

demandando 
extração mineral. 

 
Agricultura 
orgânica e 

convencional.  
 

Pecuária.  

Invasão de árvores (leucena) que impedem 
o nascimento de espécies nativas em São 

Conrado.  
 

Plantios de eucalipto em áreas de 
nascentes próximo ao Loteamento Santa 

Margarida.  
 

Os remanescentes de mata estão 
desconectados.  

 
Expansão urbana. 

 
Há propriedades que extraem areia em 

Joaquim Egidio.  

Área da Macrozona 2 na margem da 
Avenida Mackenzie e no entorno 

oeste da APA vocação para 
conservação e para o fomento de um 

modelo de desenvolvimento mais 
sustentável por possuir uma 

paisagem mais rural.  
 

Sítio Vale das Cabras: área 2 
hectares; atividades: agricultura 
orgânica, hortifruti, agrofloresta 
(BAV, PSA), gestão hídrica/açude 

(BAV, PSA), cooperativa de energia 
fotovoltaica, bioconstrução.  

 
Sítio Júlio: área 3 hectares com 

produção de ovo caipira.  
 

Sítio Arlindinho Toninho: área 
aproximada de 20 hectares que 
desenvolve pecuária/laticínios, 

gado/caprino. 

São Conrado.  

Loteamento Santa 

Margarida. 

Joaquim Egídio. 

Sítio Vale das 

Cabras. 

Sítio Julio. 

Sítio Arlindo 

Toninho. 

 

 Prefeitura Municipal de Campinas. 

Condema7. 

 CONGEAPA. 

Instituições de Pesquisa. 

Proprietários dos Sítios.  

Mineradores. 

Sociedade*. 

Condema deve priorizar aplicação 
do Decreto nº 4297/2002 - 

Zoneamento Ecológico 
Econômico.   

 
Ampliar a APA em seu setor oeste. 

 
Mapeamento das nascentes e 
propriedades para inclusão no 

Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA). 

 
Estruturar uma brigada de incêndio 

florestal entre proprietários e 
produtores rurais, Defesa Civil, 

CONGEAPA e Condema.  
  

Aplicação do Plano do Verde para 
garantia das conexões promovidas 

pelos corredores ecológicos.  
 

Reflorestar as áreas que não são 
habitadas.  

Estimular a agricultura orgânica. 

                                                           
7
 CONDEMA: Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Fauna silvestre. 
 

Remanescentes 
de fragmentos 

florestais. 
 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Mata ciliar. 

 
Território 

(edificações). 
 
 
 

Criação de 
animais 

domésticos na 
área rural ou 

mista, 
acompanhado de 
adensamento de 

ocupações. 
 

Intensificação do 
uso das estradas 

por veículos 
automotores de  

turistas em geral, 
em especial 

motocross e afins. 
 

Residências em 
condomínios, 
loteamentos e 

fazendas, 
convivendo em 
espaço misto.  

 
Pesquisa 
científica. 

Atropelamento nas estradas rurais.  
 

Cães e gatos dos moradores do entorno da 
Fazenda Capoeira Grande invadem sua 

mata e causam impactos à fauna silvestre.  
 

Presença de fauna silvestre ao longo de 
matas de propriedades particulares e 

espaços públicos que não se conectam.  
 

Ao sul de Joaquim Egídio há alambrados 
que dificultam e até impedem a circulação 

da fauna, o mesmo ocorre na mata da 
Fazenda Capoeira Grande.  

Ocorrência de lobo, onça parda e 
outros animais de topo de cadeia na 

Serra das Cabras, em Capoeira 
Grande, na Fazenda Espírito Santo e 

no Ribeirão das Cabras.  
 

Ocorrência de filhotes de onça parda 
na Fazenda Guariroba.  

 
Ocorrência de lontras na Fazenda 

Espírito Santo.  
 

IMPAS realiza há um ano pesquisa 
sobre levantamento de fauna no 

Clube dos Médicos.  

Serra das Cabras.  

Capoeira Grande. 

 Fazenda 

Guariroba. 

 Fazenda Espírito 

Santo. 

Fazenda Capoeira 

Grande. 

 Estradas rurais. 

 Clube dos 

Médicos 

Região sul da 

APA. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Proprietários das fazendas. 

IMPAS (Instituto de Manejo e 

Pesquisa de Animais Silvestres). 

DER. 

 Polícia Rodoviária. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Implantação de corredor ecológico: 
deve seguir a linha férrea desde 
Desembargador Furtado e Pedro 

Américo seguindo até Morungaba, 
próximo a Serra das Cabras, 

passando por Capoeira Grande, 
Ribeirão Cachoeira e Joaquim 

Egídio.  O corredor deve conectar a 
Mata da Fazenda Santa Genebra, 
Mata do Quilombo e futuro Parque 

Rio das Pedras. No outro lado 
seguir até a Morada das 

Nascentes.  
 

Conservar a mata ciliar ao longo do 
corredor.  

 
Ampliar tamanho e a quantidade 
de passagens subterrâneas na 

Avenida Mackenzie.  
 

Impedir a criação de condomínios 
rurais.   

 
IMPAS pediu para ser contatado 

para apoiar o tema fauna no Plano 
de Manejo; a partir de um mapa 

com hidrologia e fragmentos 
florestais identificar os corredores 
ecológicos, as áreas de nidificação, 
as áreas de reprodução e as áreas 
de alimentação da fauna silvestre.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Mata ciliar. 

 
Fauna silvestre. 

 
Território 

(edificações) e 
solo 

(mineração). 
 

Cultura rural ou 
caipira  

Plantio de 
eucaliptos.  

 
Extração de 

minerais (solo, 
areia) e de água 

mineral.  
 

Desmatamento e 
remoção de 

terra/terreno para 
construções em 

loteamentos, 
condomínios e 

expansão urbana 
em geral 

demandando 
ampliação do uso 

do território, 
geração de 
energia e 

destinação de 
resíduos sólidos e 

líquidos. 
 

Fiscalização deficitária impacta os corpos 
hídricos.  

 
Assoreamento, 

estreitamento, desbarrancamento e 
mudança de curso do Ribeirão das Cabras.  

 
Poluição dos rios e córregos.  

 
Mata ciliar inexistente nos rios e córregos.  

 
Plantios de eucalipto em áreas de 

nascentes próximo ao Loteamento Santa 
Margarida.  

 
Questiona-se a legalidade da Represa para 

Armazenamento de Água que está em 
construção próximo à Usina de Macaco 

Branco.  
 

Há extração de água mineral em Joaquim 
Egídio.  

 
Nascentes estão assoreadas na região do 
Aeroporto de Viracopos (externa a APA).  

Ocorrência de onça parda e filhotes 
nas margens de alguns córregos.   

 
Os corpos hídricos são um grande 

atributo paisagístico. 

Ribeirão 

Cachoeira. 

 Ribeirão das 

Cabras.  

 Rio Atibaia e 

demais corpos 

hídricos. 

 Loteamento 

Santa Margarida.  

Entorno da Usina 

Macaco Branco.  

Joaquim Egídio.  

Região do 

Aeroporto de Vira-

Copos (externa a 

APA).  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Loteamento Santa Margarida. 

Usina Macaco Branco. 

 CETETSB. 

DAEE. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Mais diálogo com a população para 
esclarecer os impactos e 

alternativas para a Represa de 
Armazenamento de Água que está 

sendo construída. 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações) e 
solo (argila).  

Lazer e turismo 
em patrimônios 

históricos. 
 

Valorização e 
difusão da cultura 

local. 
 

Produção de 
tijolos.  

 
Geração de 

energia por meio 
de Usina 

Hidrelétrica.  
 
 

 A Usina Hidrelétrica do Jaguary, a Antiga 
Olaria e sedes de fazendas históricas do 
setor sul da APA estão mal conservadas. 

 
Centro de Cultura Popular e Arte Caipira é 

pouco utilizado.  
 

Desrespeito ao patrimônio Histórico e 
Cultural do centro de Joaquim Egídio. 

Patrimônio cultural e histórico com 
potencial para uso de lazer e pelo 

turismo:  Usina Hidrelétrica de 
Jaguary, Centro de Cultura popular e 

arte caipira.  

Usina hidrelétrica 

do Jaguary. 

Antiga Olaria. 

Centro histórico 

de Joaquim 

Egidio. 

Fazendas 

Históricas no 

setor sul da APA. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Gestores da Usina Hidrelétrica do 

Jaguary. 

Gestores da antiga Olaria. 

Proprietários das Fazendas. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Implantar um Parque com proteção 
ao patrimônio cultural material 

representado pelas chaminés na 
antiga Olaria.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações). 
 

Remanescente 
de fragmentos 

florestais. 
 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Abelhas.  

 
Cultura caipira 

e rural.  
 

Lazer e turismo 
nos fragmentos 

florestais. 
 

Lazer e turismo no 
centro histórico e 
eixo gastronômico 
de Joaquim Egidio. 

 
Festas tradicionais 

como a da 
empresa Harley 

Davidson e 
Carnaval no centro 

histórico e eixo 
gastronômico de 
Joaquim Egidio. 

 
Festas de médio a 
grande porte em 

Fazendas 
particulares.  

 
Criação de 

abelhas para fins 
comerciais. 

 
Lazer, turismo e 

manifestação 
cultural em forma 

de passeio 
realizada por 

grupos de pessoas 
a cavalo. 

 
 
 

Espaço multifuncional na Santa Maria está 
inativo, com condições físicas precárias.  

 
Alto índice de visitantes nos finais de 
semana gerando incômodos para os 

moradores entre a Reserva da Floresta e a 
Morada das Nascentes.  

 
Centro de Joaquim Egidio: há dificuldade de 

estacionamento (o comércio não tem 
estacionamento privado) e os carros 

ocupam ruas e praças; as áreas naturais 
são fechadas por particulares, em geral 

pelos restaurantes; as ruas são ocupadas 
por mesas e cadeiras dos restaurantes e o 

som segue alto pela madrugada 
incomodando os moradores locais.   

 
As festas tradicionais são eventos 

importantes que cresceram muito e geram 
problemas, pois  a infraestrutura atual não 

as comporta (exemplo festa da Harley 
Davidson e carnaval). 

 
Fazendinha em Carlos Gomes promove 
festas para mais de 3.000 pessoas sem 

estacionamento e sem alvará.  
 

No Parque Jatibaia há paint ball, a atividade 
gera auto índice de ruído, o local não possui 

estacionamento, não possui alvará e não 
encaminha de modo adequado seus 

resíduos.  
 

A Fazenda Santa Margarida promove festas 
com som alto que se iniciam aos sábados e 
seguem pela madrugada até a manhã do 

domingo incomodando os moradores locais.  
 

A Mata da Trilha em Joaquim Egidio está em 
situação muito ruim quanto a sua 

conservação. 
 

O eixo gastronômico de Joaquim Egidio 
gera emprego para pessoas de fora do 

bairro. 

Estradas vicinais rurais com vocação 
para o uso turístico.  

 
Fazenda Espírito Santo possui uma 

cachoeira.  
 

Belmonte, em Sousas, tem 
apicultura.   

 
No território da APA ocorrem 

cavalgadas. 

Santa Maria.   

Área entre a 

Reserva da 

Floresta e a 

Morada das 

Nascentes.  

Fazendinha em 

Carlos Gomes.  

Centro de 

Joaquim Egidio.  

Parque Jatibaia. 

Fazenda Santa 

Margarida. 

Estradas vicinais. 

Fazenda Espírito 

Santo.  

Belmonte em 

Sousas.   

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Proprietários das fazendas. 

Proprietários dos bares e 

restaurantes de Joaquim Egidio. 

Proprietários rurais ao longo das 

estradas vicinais. 

Proprietários do paint-ball. 

Promotores da festa da Harley 

Davidson. 

CONGEAPA. 

Adeptos das cavalgadas. 

Clientes do eixo gastronômico. 

Sociedade.* 

Induzir ampliação do uso do Centro 
Multifuncional de Santa Maria com 

efetivação de educação rural e 
ambiental.   

 
Desenvolver ao longo da Rodovia 
SP 81 - ciclovia desde Joaquim até 

o Observatório: espaço para 
pedestres, pois hoje os 

trabalhadores da região disputam 
lugares com os carros e bicicletas; 

projetos de fomento 
socioeconômico para desenvolver 
pequenos grupos de trabalhadores 

rurais e promover a 
comercialização dos produtos da 

terra.  
 

Revitalizar trilha na região de 
Sousas.  

 
Implantar Parque Linear entre 

Sousas e Joaquim Egidio.  
 

Recuperar a Mata da trilha em 
Joaquim Egídio.   

 
O Observatório de Capricórnio se 
insere em uma Área de Proteção 

Estrelar (APE) e por isso necessita 
de cuidado com a iluminação.  

 
Poderia ser implantada uma 

academia ao ar livre na Praça da 
Estação.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Território 
(edificações). 

 
Fauna silvestre. 

 
 

Construções em 
loteamentos, 

condomínios e 
expansão urbana 

em geral 
demandando mais 
recursos naturais, 

espaço e 
infraestrutura. 

 
Expansão da zona 

urbana sobre a 
zona rural, criando 
áreas mistas, com 

uso múltiplo. 
 

Expansão do 
turismo rural. 

 
Demanda por 

moradia popular. 

Loteamento Terra das Cabras: construções 
fora do padrão que conflitam com a 

paisagem; uso de refletores que interferem 
na fauna noturna e nas atividades do 

observatório, além de incomodarem os 
moradores locais.  

 
Os condomínios tiram o direito do habitante 

local de morar na APA pois geram: 
especulação imobiliária, gentrificação, 

expulsão dos locais.  
 

Condomínio embargado próximo ao Bar da 
Cachoeira.  

 
Fiscalização deficitária que não dá conta de 

penalizar as construções irregulares.  
 

Construções em desacordo com o padrão 
estabelecido pela Lei de Zoneamento no 
entorno do Observatório de Capricórnio. 

 
 Ocupações irregulares no Sítio Berro 

d'água, Vila da Natureza (próximo a Paioça 
do Caboclo), Bar da Cachoeira, Sitio Santa 

Maria, no entorno da mata da Fazenda 
Capoeira Grande, nas imediações de São 

Conrado.   
 

A lei de uso e ocupação do solo não prevê 
moradia de interesse social.  

 
Jardim Botânico e adjacências sofrendo com 

a expansão urbana. 

Existência da Associação Moradia é 
Cidadania: grupo de moradores 
tradicionais de Sousa com idade 

média de 40 anos, com cerca de 300 
famílias adeptas e que definiu a 

indicação de ZEIS para programa de 
habitação popular.  

 
O Plano Municipal de Habitação 

indica 5 áreas para moradia social. 

Loteamento Terra 

das Cabras. 

 Condomínios e 

loteamentos. 

Região do Bar da 

Cachoeira. 

Entorno do 

Observatório de 

Capricórnio. 

Sítio Berro 

d'água. 

 Vila da Natureza 

(próximo a Paioça 

do Caboclo). 

 Bar da Cachoeira.  

Sítio Santa Maria. 

Entorno da mata 

da Fazenda 

Capoeira Grande, 

nas imediações 

de São Conrado. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Empresas responsáveis pelos 

condomínios e loteamentos. 

Proprietários particulares. 

Associação Social Moradia é 

Cidadania. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Definir potencial habitacional com 
diretrizes do ecourbanismo e eco 
arquitetura para definir ecovilas.   

 
Embargar construções irregulares 
com base no Plano de Gestão da 

APA.   
 

Essencial remarcação de ZEIS na 
área urbana da APA, como modelo 
ecológico e destinado a pessoas de 

baixa renda.  
 

Deve-se manter o mínimo de 1.000 
metros para o lote na zona 

urbana.  

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Árvores, 
plantas e 

gramíneas. 
 

Território 
(edificações). 

 
Solo 

(possivelmente 
contaminado 

com efluentes). 

Construções em 
loteamentos, 

condomínios e 
expansão urbana 

em geral 
demandando a 
ampliação do 
sistema de 

saneamento 
básico. 

Saneamento Básico deficitário na região do 
Observatório de Capricórnio.  

 
Rede de esgoto inexistente na região de 

Sousas, na região de Colina das Nações, no 
São Conrado, na Reserva Jaguary, no 

Parque Jatibaia, no Sousas Park e na Quinta 
de Jales.  

 
Não há destinação adequada para as podas 

de árvores. 

Não identificado. 

Observatório de 

Capricórnio e 

entorno (região 

da Serra das 

Cabras).  

Sousas. 

Colina das 

Nações. 

São Conrado. 

Reserva Jaguary. 

Parque Jatibaia. 

Sousas Park. 

Quinta de Jales. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Empresas responsáveis pelos 

condomínios e loteamentos. 

CETESB. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Não identificado. 
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Território 
(estradas e vias 

de acesso; 
edificações). 

 
Fauna silvestre. 

 
Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos. 

 

Construções em 
loteamentos, 

condomínios e 
expansão urbana 

em geral 
intensificando o 
fluxo de usuários 
nas estradas e 
vias de acesso. 

 
Produção agrícola 

que demanda 
estradas e vias de 
acesso para ser 

escoada.  

SP 81 com drenagem ineficiente, sem 
acostamento, com desnível, sem 

sinalização, árvores invadem a estrada, lixo 
e entulho.  

 
Rua João dos Santos Junior (Sousas) sem 

calçamento.  
 

Joaquim Egídio crise no trânsito entre as 
9h00 e as 16h00 nos finais de semana por 

ser o único acesso para a saída, pois 
fecharam o acesso da Dom Pedro.  

 
Animais são atropelados nas estradas 

rurais.   
 

Avenida Mackenzie com ausência de 
ligações para Sousas.  

 
Ponte sobre o rio Jaguary entre Joaquim 

Egidio e Sousas está em péssimo estado de 
conservação.  

 
As estradas Rurais estão sendo alargadas 
sem o devido cuidado, principalmente no 

que diz respeito ao escoamento das águas, 
seus postes estão caindo.  

 
As estradas de Campinas conhecidas como 
CAM não possuem drenagem e estão com 

os nomes errados. 
 

Estrada CAM 127: há um escoamento de 
água deficitário que pode provocar o 

alagamento das casas mais baixas em dias 
de chuva mais intensa; excesso de 

velocidade e os ciclistas disputam espaço 
com os veículos.  

Estradas vicinais rurais com vocação 
pra o uso turístico. 

SP 081. 

 Sousas. 

 Joaquim Egídio. 

 Estradas rurais. 

 Avenida 

Mackenzie. 

Estradas CAMs. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

DER. 

Polícia Rodoviária. 

Concessionária da SP 81. 

Motoristas. 

Ciclistas. 

Proprietários rurais ao longo das 

estradas vicinais. 

IMPAS. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Desenvolver ao longo da Rodovia 
SP 81: ciclovia desde Joaquim até o 

Observatório; espaço para 
pedestres, pois hoje os 

trabalhadores da região disputam 
lugares com os carros e bicicletas; 

projetos de fomento 
socioeconômico para desenvolver 
pequenos grupos de trabalhadores 

rurais e promover a 
comercialização dos produtos da 

terra.  
 

Nas estradas rurais poderiam ser 
colocadas muretas e implantados 
túneis para evitar a travessia dos 

animais.  
 

Nos pontos de muito trânsito 
definir novos acessos e diretrizes 
para melhorar a fluidez do tráfego 

de veículos (Rua Izabel Fragoso 
Ferrão é um desses locais pois liga 

a Rodovia Dom Pedro a Rua 
tombada de Joaquim Egídio).  

 
Viabilizar o acesso a Fazenda 

Santa Maria.  
 

Construir uma nova ponte entre 
Sousas e Joaquim Egídio.  

 
Trabalhar a mobilidade e estradas 

exclusivas para caminhões.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Paisagem (uso 
contemplativo). 

 
Recursos 
hídricos 

(demandados 
para ampliar a 
produção de 

energia).  
 

Território 
(edificações). 

 
  
 

Construções em 
loteamentos, 

condomínios e 
expansão urbana 

em geral 
demandando mais 
energia elétrica.  

 
Núcleos 

habitacionais que 
demandam saúde 

pública. 
 

Lazer e turismo 
com o uso de 

bicicletas 
(cicloturismo).   

Energia elétrica ineficiente a noroeste do 
Bar da Cachoeira.  

 
Segurança deficitária na região do 

Observatório de Capricórnio.  
 

Falta alinhamento dos municípios nas 
divisas quanto à segurança e à manutenção 

dos espaços.  
 

Centro de Saúde de Sousas é deficitário.  
 

Ciclistas são assaltados por grupos 
especializados. 

Não identificado. 

Noroeste do Bar 

da Cachoeira.  

Observatório de 

Capricórnio e 

entorno. 

Entorno do 

município de 

Campinas. 

Fronteiras com os 

municípios 

vizinhos. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Concessionária de Energia 

Elétrica. 

Polícia Militar. 

Guarda Municipal. 

Ciclistas. 

Prefeituras dos Municípios vizinhos 

(Jaguariúna, Pedreira, Morumgaba,

 Valinhos, Indaiatuba, 

Itupeva, Monte Mor, Sumaré, 

Ortolândia e Paulínia). 

Sociedade.* 

Estabelecer base permanente da 
guarda municipal ambiental na 

APA.  

Território 
(edificações; 

estradas e vias 
de acesso). 

 

Construções em 
loteamentos, 

condomínios e 
expansão urbana 

em geral 
demandando mais 
transporte público.  

 
Lazer e turismo no 
centro histórico e 
eixo gastronômico 
de Joaquim Egidio. 

Transporte Público deficitário na região do 
Observatório de Capricórnio e na região de 

Joaquim Egidio, em especial na Santa 
Maria.  

 
Na estação de Sousas não há fiscalização 

da Emdec e os pontos de ônibus ficam 
ocupados em razão do grande volume de 

automóveis que vão acessar os 
restaurantes.  

Não identificado. 

Observatório de 

Capricórnio e 

entorno (região 

da Serra das 

Cabras).  

Joaquim Egídio 

(mais grave no 

Santa Maria). 

Estação de 

Sousas. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

EMDEC. 

Usuários do transporte público.  

Proprietários dos bares e 

restaurantes de Joaquim Egídio. 

Polícia Rodoviária. 

Motoristas. 

Sociedade.* 

Não identificado. 
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4.1.12. Conclusão da Oficina Participativa realizada em 03/12/2016 na Região 

Sul da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

Após a atividade em grupos, a facilitadora Rosana convidou todos os participantes 

para retornarem ao salão principal e solicitou que sentassem em forma de círculo. O 

círculo é o formato ideal para reflexões conjuntas, é uma formação que permite 

todas as pessoas se olharem, sendo assim a base para uma boa conversa.  

Primeiro os participantes foram convidados a falar espontaneamente sobre os 

aspectos levantados que acharam mais marcante no diagnóstico desenvolvido pelos 

grupos. Em seguida, Juliana Ferreira de Castro, técnica de apoio ao planejamento 

participativo da WALM, fez uma síntese dos usos que foram levantados pelos 

participantes naquela tarde de trabalho, abrindo o diálogo para que aqueles que 

sentissem ausência de algum elemento se manifestassem.  

Em seguida, Rosana convidou os participantes a avaliarem a oficina, a falarem sobre 

os aspectos negativos e positivos da dinâmica de trabalhos em grupo e expressarem 

suas impressões sobre o encontro. Nas próximas linhas buscou-se relatar da maneira 

mais fiel possível o que foi pontuado: 

 O mapa utilizado no trabalho em grupos poderia ter trazido mais subsídios 

para se pensar o planejamento dos núcleos urbanos.  

 Trabalhar com mapas com escalas maiores para as áreas urbanas, pois são 

mais densas em problemas. 

 Oportunidade de ter um espaço de diálogo com o poder público, com 

indicação de realização de reuniões com as secretarias municipais. 

 O espaço onde foi realizada a oficina foi ruim e dificultou o trabalho dos 

grupos. 

 Expectativa de que o Plano de Manejo aponte onde queremos chegar e se 

apoie na história que já existe.  

 Necessidade de aprofundar o diagnóstico realizado na oficina. 

 Questionamento sobre dados relacionados às condições de saneamento e 

infraestrutura em geral na APA de Campinas. 

 Existe um Plano de Gestão que não apareceu na oficina.  

 Depois do Plano de Manejo será preciso fazer um Plano de Gestão.  

 A APA move pessoas, considerando o grande número de participantes na 

Oficina.  

 Solicitação de não limitar o número de participantes nas próximas oficinas. 

 Sugestão de realização de oficinas com os Conselhos Municipais, para ampliar 

participação. 

 Os grupos de trabalho ficaram muito setoriais. 

 Apenas um representante presente do setor de turismo (bares, restaurantes, 

Fazendas) devido ao fato da oficina ter ocorrido em um sábado. 
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 Necessidade de mais tempo para a sociedade colaborar e fiscalizar o Plano de 

Manejo. 

 A questão hídrica é muito importante, é alvo de conflito e necessita de 

conservação, assim como a fauna presente no território, que é pouco 

valorizada e, sofre com atropelamento por veículos automotores nos caminhos 

e acessos.  

A CTE apresentou alguns esclarecimentos finais, relacionados à dificuldade de 

fazer novas oficinas abertas, considerando o orçamento e exigências do contrato, 

em termos de prazos e produtos, bem como, factilidade de construção do 

planejamento integrado com tantas pessoas, que requer obter produtos bem 

objetivos ao final, como o Zoneamento e Programas de Gestão. E também, que 

tudo o que foi registrado pelos grupos será incorporado aos diagnósticos técnicos 

que estão sendo produzidos. Reforçou também, que a análise da situação 

socioambiental da APA de Campinas está sendo trabalhada por meio de diversos 

dados de estudos já existentes e com visitas a campo, que geraram os mapas 

que foram expostos no auditório e que ainda serão complementados. 

A oficina se encerrou após a avaliação, com a representante da Prefeitura, 

Alethea, agradecendo a todos os presentes pela participação. 
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4.2. Oficina de Diagnóstico realizada em 04/12/2016 na Região Norte da 

Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

Em 04/12/2016, no setor norte da Área de Proteção Ambiental de Campinas, bairro 

Jardim Monte Belo I, Rua Maria Salomé Braz, nº 80, na Escola Estadual Uacury 

Ribeiro de Assis Bastos, foi realizado o segundo encontro da Oficina de Diagnóstico. 

Assinaram a lista de presença 49 pessoas (Anexo III). A Oficina teve início às 14h00 e 

se encerrou às 18h00. 

A equipe Walm procurou criar um ambiente de reflexão sobre os diversos aspectos 

socioambientais relacionados à APA de Campinas, a partir da fixação de mapas dos 

diagnósticos técnicos nas paredes da entrada do auditório e próximo ao café. Os 

mapas temáticos selecionados para isso foram: Mapa de Macrozonas do Plano 

Diretor, Uso e ocupação do solo da APA de Campinas, Saneamento e Esgoto; Modelo 

Digital de Terreno (relevo); Fragmentos de Vegetação e Hidrografia; Mineração 

(Direitos Minerários); Dinâmica Demográfica; Coleta de Resíduos; Atributos Cênicos e 

Turísticos e Acesso à Água. 

A representante da Prefeitura Municipal de Campinas, Alethea Borsari Peraro, 

servidora pública da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável Municipal 

de Campinas e Gestora do Contrato com a Walm, abriu os trabalhos 

contextualizando a elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas. Em seguida, Raquel Colombo Oliveira, Coordenadora 

Operacional da WALM e apoio à Coordenação Técnico-Executiva (CTE), apresentou a 

expertise da empresa e sua competência para conduzir este trabalho.  

Em seguida a palavra foi passada para Rafael Duarte Moya , presidente do 

CONGEAPA, que apresentou brevemente o que é o CONGEAPA. Para finalizar esta 

etapa inicial de abertura da oficina, Eliane Simões, CTE do Plano de Manejo, 

apresentou a estratégia adotada para a concepção do Plano de Manejo, 

esclarecendo aos partícipes a finalidade do documento, alguns conceitos que 

permeiam o trabalho, bem como os objetivos da referida reunião e as etapas 

posteriores do processo.  Nesta exposição dialogada foram utilizados oito slides que 

estão retratados na Figura 1, na página 7, deste relatório.  Em função do perfil dos 

participantes desta oficina demandou-se mais tempo para esta explanação do que o 

tempo utilizado na oficina que ocorreu no setor sul no dia anterior.  

Finalizadas as apresentações a palavra foi passada para a facilitadora Rosana Kisil, 

que criou um ambiente propício para que aquele grupo de pessoas presentes 

pudesse estabelecer conexões entre si de modo a viabilizar um trabalho conjunto.  

Rosana orientou a subdivisão dos participantes em 5 grupos e os convidou a co-

criarem um ambiente de produção colaborativa, por meio de algumas perguntas 

orientadoras para a reflexão e produção dos membros de cada grupo, as quais serão 

descritas a seguir. 
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Em mesas disponíveis no pátio e em duas salas de aula os participantes se 

subdividiram aleatoriamente e se debruçaram sobre um mapa da Área de Proteção 

Ambiental Municipal de Campinas. O mapa utilizado (figura 2, página 8 deste 

relatório) continha os limites administrativos da unidade de conservação e algumas 

referências do território para ajudar os participantes a se localizarem. Além do mapa, 

cada grupo recebeu algumas folhas em sulfite e canetas coloridas.  

Rosana colocou para os grupos algumas perguntas para provoca-los a identificarem 

elementos que evidenciassem a situação presente no território da APA: 

 - Que atividades vocês conhecem que acontecem no território da APA? 

 - Existem conflitos que advêm dessas atividades? 

 - Existem oportunidades geradas por estas atividades? 

Solicitou também aos participantes que utilizassem as canetas coloridas para 

registrar este elemento no mapa com um número, de modo a propiciar que as 

informações pudessem ser espacializadas de forma mais visual. Após marcar o 

número no mapa o grupo se utilizou das folhas sulfites para realizar uma descrição 

do elemento numerado. 

Feito o diagnóstico pelos grupos, Rosana orientou-os a eleger um representante. 

Este representante permaneceu em sua estação de trabalho explicando o 

diagnóstico que o seu grupo fez enquanto os demais participantes trocaram de 

grupo e foram conhecer os produtos elaborados pelos outros participantes.  

A seguir apresenta-se o conteúdo produzido em cada grupo nesta atividade. A foto 

de cada mapa trabalhado será reproduzida integralmente e o conteúdo formulado 

nas folhas de sulfite (digitalizados no Anexo IV) foi transcrito e sistematizado em 

tabelas. Buscou-se, nessa transcrição, retratar de maneira mais fiel possível o que foi 

registrado pelo grupo. Pequenas alterações foram feitas pontualmente visando 

facilitar a interpretação do conteúdo.  
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4.2.1. Diagnóstico produzido pelo Grupo 1 

 

A figura 13, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 1. 

 

Figura 13. Mapa produto do Grupo 1 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016. 
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O quadro 12, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

 

Quadro 12. Diagnóstico produzido pelo Grupo 1 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 

04/12/2016.  

04/12/2016 - GRUPO 1 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 Ouriço caixeiro atropelado 

2 Saruá eletrocutado 

3 Bugio avistado 

4 Cachorro do mato avistado 

5 Onça-parda avistada 

6 Travessia de veado 

7 Presença de lontras na represa (toca e fezes) 

8 Lobo-guará atropelado 

9 Pequenos felídeos 

10 Capivaras. 
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4.2.2. Diagnóstico produzido pelo Grupo 2 

 

A figura 14, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 2. 

 

Figura 14. Mapa produto do Grupo 2 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016. 



 

51 

 

O quadro 13, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

Quadro 13. Diagnóstico produzido pelo Grupo 2 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 

04/12/2016.  

04/12/2016 - GRUPO 2 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1, 2, 3 e 4 

Preservação e recuperação da paisagem do entorno do leito férreo. 
Cumprimento de obrigações pela existência de interferências como 
loteamentos, desmatamento, agrupamentos desordenados. 
Queimadas constantes. Restauro das estações Carlos Gomes, 
Tanquinho e outras. Garantia de mobilidade. 

5 
Estrada de Antonio Inácio Pepo* e demais estradas: necessitam de 
melhor pavimentação, melhorias no transporte público, convívio 
perigoso entre gado, carros e pessoas.  

6 
Promover e incentivar atrativos para o turismo. Melhorias no 
comércio e na comunicação (telefone e internet). Descarte de 
entulho. Coleta de lixo reciclado é inexistente.  

7 
Fazenda Iracema: condomínio irregular que necessita de 
fiscalização.  

8 
Definir faixa de restrição à expansão urbana e aos loteamentos. 
Preservação da paisagem cultural e ambiental das Usinas Jaguary e 
Macaco Branco.  

9 

Entre a Fazenda Sete Quedas e a Fazenda Recreio* é necessário 
verificar a legalidade da barragem que está em construção. 
Melhorar as vias de acesso e a interligação entre os bairros. 
Caracterizar as CAM como estradas de vetor paisagístico. 

10 

Implantação de áreas de lazer na forma de Parques Municipais, 
bosques, praças, trilhas para caminhadas. Atenção para evitar 
bancos nessas instalações de lazer, pois os moradores temem a 
presença de usuários de drogas. Necessidade de estudos para 
utilizar a área marginal aos rios e prainhas como espaço de lazer, 
sugestão de implantar uma ciclovia. Nova estrada para o bairro 
além do pontilhão do Solar das Andorinhas para absorver o trânsito 
ou controle das festas promovidas pelo Solar das Andorinhas que 
geram muito fluxo de veículos. Necessário um amplo Programa de 
Educação Ambiental nessa área. As Fazendas históricas precisam 
ter suas sedes e entorno preservados.  

11 Base de policiamento. 

12 Preservação das nascentes. 

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 
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4.2.3. Diagnóstico produzido pelo Grupo 3 

 

A figura 15, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 3. 

 

Figura 15. Mapa produto do Grupo 3 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016. 
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O quadro 14, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

Quadro 14. Diagnóstico produzido pelo Grupo 3 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 

04/12/2016. Continua na próxima página.  

04/12/2016 - GRUPO 3 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Ponte da Maria Fumaça: quando chove inunda por vários dias, 
impossibilitando a entrada e a saída nos bairros. Fazenda Solar das 
Andorinhas: queima fogos constantemente, o que é irregular 
segundo a Lei Municipal nº 168/2014, além de assustar os animais; 
esgoto in natura lançado no rio Atibaia; é uma fazenda que 
promove o turismo. Os moradores do entorno são os atores 
envolvidos com ambas situações descritas. 

2 
Antiga escola rural: restauro e tombamento, promover cultura e 
turismo, potencial para Museu Histórico. 

3 
Estação de trem: restaurar as estações Desembargador Furtado e 
Carlos Gomes, trata-se de patrimônio histórico e cultural muito 
relevante, além de ter potencial para promover o turismo.  

4 

Maria Fumaça: suas fagulhas podem gerar queimadas e devem ser 
utilizadas medidas para evitar incêndios. Ela é muito importante 
para o bairro por ser turística, história e fazer parte da cultura.  
Havia* brigada de incêndio. 

5 

Via de acesso: são precárias, falta iluminação, o material utilizado 
no solo é de péssima qualidade, incluem vergalhões e pedras 
enormes. A poeira levantada prejudica a saúde dos moradores. Os 
sedimentos da estrada que são carregados pelas águas da chuva 
assoreiam o rio Atibaia e seus afluentes, além de entupirem as 
minas d'água. Os pneus dos carros rasgam.  

6 
Ponte Tozan: perigosa, sem manutenção, sem iluminação e precisa 
ser de duas mãos. 

7 
Queimadas particulares para manutenção do terreno: precisam ser 
fiscalizadas e multas aplicadas naquelas irregulares. Geram morte 
de animais silvestres. 

8 
Poda particular: é jogada nas ruas e rios, necessitam de local 
adequado gerido pela Prefeitura para serem destinadas.  

9 

Lixo: em alguns bairros como o Gargantilha não há nenhum tipo de 
coleta de lixo. Necessidade de coleta de recicláveis. Há muito 
descarte de lixo nos rios e nas ruas, muitos animais se alimentam 
desse lixo e morrem. 
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04/12/2016 - GRUPO 3 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

10 

Turismo rural e pedagógico: algumas pequenas propriedades 
fazem o atendimento focado em turismo rural e turismo 
pedagógico. Atividades voltadas para a agricultura. Sítio 
Monte Belo, senhor Antônio Cabral e senhor Otacílio.  

11 

Para-raios: não existem nos bairros rurais. Muitos animais 
morrem e aparelhos eletrônicos queimam por causa dos 
raios. É necessário um estudo para identificar locais e 
quantidade de para-raios. 

12 
Sítio Mandacaru e outras chácaras: são alugadas para festas 
tipo rave, com música alta, excesso de veículos, motoristas 
bêbados.  

13 
Estradas rurais: não possuem sinalização sobre a velocidade 
e os ônibus trafegam em alta velocidade.  

14 
Estradas rurais: animais como gado, cavalo e ovelhas ficam 
soltos e provocam acidentes.  

15 
Entrada do bairro Gargantilha quando chove fica inacessível 
por conta do barro. 

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 
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4.2.4. Diagnóstico produzido pelo Grupo 4 

 

A figura 16, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 4. 

 

Figura 16. Mapa produto do Grupo 4 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016. 
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O quadro 15, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

Quadro 15. Diagnóstico produzido pelo Grupo 4 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 

04/12/2016.  

04/12/2016 - GRUPO 4 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 

Ponte na Rua Walter Franco de Lima, próximo ao Tozan, na 
Sebastião de Lima, rio Atibaia, após a ponte Rua Romeu Julio, após 
estação Avenida Ignácio Pupo. Possui problemas como tráfego de 
caminhões muito pesados. 

2 
Recuperação da atiga escola, próximo à Estação do Furtado, na 
Avenida Ivan de Abreu Azevedo.  

3 
Implantação de galerias pluviais em toda a extensão da região, 
sendo: Carlos Gomes, Jardim Monte Belo I e II e Gargantilha.  

4 

Regularização fundiária no Jardim Monte Belo II. O loteamento é 
irregular e para ser regularizado o proprietário precisaria doar 
uma parcela do terreno.  Uma proposta seria a da doação do 
"Cemitério dos Mortos na Revolução" para se tornar um bem 
público. Destaca-se que o Cemitério não é reconhecido como um 
patrimônio histórico e não é tombado, o que existe no local é um 
terreno baldio sobre o qual a história oral indica que existem 
pessoas enterradas que haveriam participado da Revolução. 

5 
Exploração turística do rio Atibaia na ponte Tozan ocorre de 
maneira desordenada.  

6 Iluminação pública deficitária no trajeto da linha de ônibus.  

7 
Saneamento básico deficitário, coleta seletiva e tratamento de 
esgoto inexistente. 

8 
Pepo*: Moradores querem mais esclarecimentos quanto a 
passagem de gás (perigo). 

9 Festas rave, locação de chácaras para festas, muito barulho. 

10 Soltura e venda de balões. 

11 
Conservação das ruas, sem fazer escavações com as máquinas, 
pois isso só faz com o que a estrada fique cada vez mais baixa 
que os terrenos em suas margens.  

12 
Aspecto positivo: não temos mais corte de cana na região, isso 
melhorou muito o clima. 

Sem 
identificação 

no mapa  

Cemitério: é preciso realizar um estudo e emitir um laudo apara 
verificar se há contaminação. Secretaria municipal de Habitação 
exige 1.000 metros de profundidade. Cetesb já havia liberado o 
proprietário de fazer o laudo. 

Sem 
identificação 

no mapa  

Apresentação do Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de 
Ação Emergencial. 

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 



 

57 

 

4.2.5. Diagnóstico produzido pelo Grupo 5 

 

A figura 17, a seguir, é uma fotografia do mapa produzido pelo grupo 5. 

 

Figura 17. Mapa produto do Grupo 5 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016. 
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O quadro 16, a seguir, apresenta os elementos identificados pelo grupo que 

evidenciam a situação presente no território da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas.  

Quadro 16. Diagnóstico produzido pelo Grupo 5 na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 

04/12/2016.  

04/12/2016 - GRUPO 5 

PONTO 
IDENTIFICADO 

NO MAPA 
DESCRIÇÃO 

1 Pavimento coisa ruim (manutenção). 

2 
Turismo: Casarão Maçônico e Estrada de ferro. Atenção ao 
risco de incêndio na estrada de ferro. 

3 Rio Atibaia possui pontos de lazer.  

4 
Obra embargada que a construção continua. Ausência do 
poder público. Deficiência na fiscalização sobre decisões 
judiciais.  

5 
Ponte Tozan: ausência de fiscalização, limitação de 
tonelagem.  

6 Limitação dos pontilhões tombados sob a linha férrea. 

7 Morte de animais. Futura passagem de fauna. 

8 Área pública / centro espírita (termo de concessão??). 

9 
Ausência de áreas institucionais: escola, creche, posto de 
saúde. 

10 Árvores frutíferas morrendo. 

11 Inexistência de saneamento.  

12 
Inexistência de coleta seletiva. Atividades: pesqueiro, cavalo, 
bicicleta, festas, parte histórica, parte turística, potencial para 
agricultura orgânica.  

13 Feiras rurais para merendas escolares.  

14 
Pesqueiro São José: turismo rural, pesca, alimentação, venda 
de queijo, venda de ovos, venda de porcos, música ao vivo.  

*há dúvidas se é esse o nome escrito pelo grupo. 
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4.2.6. Síntese do diagnóstico produzido na Oficina realizada em 03/12/2016 na 

Região Norte da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

A oficina de diagnóstico na Região Norte da Área de Proteção Ambiental Municipal de 

Campinas atendeu a expectativa inicial de participantes. Com 49 presentes, 

praticamente a metade do primeiro encontro, a compilação dos resultados do 

diagnóstico também se mostrou densa.  No intuito de atribuir alguma feição de 

síntese a este levantamento participativo, e pautando-se pelos aspectos que se 

mostraram mais proeminentes no decorrer da oficina, foi desenvolvido o quadro 17, 

adiante. Neste quadro utilizou-se da expressão atividade para agrupar em categorias 

as principais atividades econômicas, sociais e culturais desenvolvidas no território. A 

partir da atividade foram descritos os aspectos, ou itens dos recursos naturais e 

socioculturais, aos quais a atividade está relacionada e foram sintetizados os 

problemas enfrentados atualmente, bem como as oportunidades e potencialidades 

existentes, a partir da interpretação dos dados registrados pelos grupos. Em seguida 

foram inseridos dados de localização geográfica dessas informações, os atores 

envolvidos e, por fim, as sugestões e recomendações indicadas pelos participantes. 

O símbolo * (asterisco) foi utilizado para sinalizar as situações em que a informação 

não estava descrita no diagnóstico participativo, mas pode ser deduzida pela equipe 

técnica responsável pelo Planejamento Participativo e pela elaboração deste 

relatório. 
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Quadro 17. Síntese do diagnóstico produzido na Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Região Norte, realizada em 04/12/2016.  

USO DOS RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS 
POTENCIALIDADES 

EXISTENTES 
LOCAIS ONDE OCORREM ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Território 
(edificações) e solo 
(plantio de cana-de-

açúcar).  

Construções em 
loteamentos e expansão 

urbana em geral.  
 

Soltura de fogos de 
artifício. 

 
Soltura e venda de 

balões. 
 

Plantio de cana-de-
açúcar. 

Expansão urbana.  
 

Fazenda Solar das Andorinhas faz 
uso de fogos de artifícios.  

 
No entorno da APA, em sua borda 

oeste há uma residência que 
solta e vende balões.  

A mudança no manejo da 
cana-de-açúcar impedindo o 
uso do fogo já traz mudanças 
positivas no clima da região.  

Em toda a área da APA.  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Empresas responsáveis pelos 

condomínios e loteamentos. 

Proprietários particulares. 

Fazenda Solar das Andorinhas. 

CONGEAPA. 

Sociedade. 

Não identificado. 

Fauna silvestre.  
 

Território 
(edificações; 

estradas e vias de 
acesso; rede 

elétrica). 
 

Cultura caipira e 
rural.  

Intensificação do uso das 
estradas por veículos 

automotores de turistas 
em geral. 

 
Expansão da zona 

urbana sobre a zona 
rural, criando áreas 

mistas, com uso 
múltiplo. 

 
Rede elétrica nas áreas 

rurais onde transita 
fauna silvestre. 

 
Residências em 

loteamentos e fazendas 
que geram resíduos que 

são descartados 
inadequadamente.  

 

Atropelamento de animais.  
 

Animais eletrocutados.  
 

Cercas limitando o acesso as 
matas. 

 
Animais consomem lixo que é 
descartado irregularmente.  

Estudos existentes do IMPAS 
que mapearam áreas de 

nidificação, de 
acasalamento, de 

alimentação e de ocorrências 
em geral. 

Principalmente nas áreas 

rurais e em menor proporção 

na zona urbana.  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Proprietários das fazendas. 

IMPAS (Instituto de Manejo e 

Pesquisa de Animais Silvestres). 

DER. 

 Polícia Rodoviária. 

Concessionária de energia elétrica. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Contatar o IMPAS para ter 
acesso aos estudos.  

Recursos hídricos 
(nascentes, rios e 

córregos). 
 

Território 
(barragem). 

 
Recursos hídricos 
(nascentes, rios e 

córregos). 

Barramento de corpo 
hídrico (não se sabe se 
para abastecimento ou 

para geração de 
energia). 

 
Residências na zona 
rural demandando 

destinação de resíduos 
sólidos e líquidos. 

 

Questiona-se a regularidade da 
barragem que está em 

construção entre a Fazenda Sete 
Quedas e a Fazenda Recreio.  

 
As nascentes estão desassistidas.  

 
Lixo descartado nos rios ou que 

são levados pela água das 
chuvas. 

Existência de nascentes e 
recursos hídricos.  

 
Possibilidade de fomentar 

um novo modelo de 
desenvolvimento.*  

AR 14. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

 CETETSB. 

DAEE. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Não identificado. 
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USO DOS RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS 
POTENCIALIDADES 

EXISTENTES 
LOCAIS ONDE OCORREM ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações). 
 

Cultura caipira e 
rural.  

Lazer e turismo em 
patrimônios históricos. 

 
Valorização e difusão da 

cultura local. 
 

Estações de trem e Usinas 
Hidrelétricas do Jaguary e 

Macaco Branco estão em mal 
estado de conservação.  

 
A paisagem do entorno do leito 

férreo não está bem conservada; 
há desmatamento e ocupações 

irregulares estão presentes.  
 

A Maria Fumaça oferece riscos de 
incêndio e demanda uma gestão 

específica.  
 

A Escola Rural desativada está 
abandonada. 

Patrimônio cultural, histórico 
com potencial para uso de 

lazer e  pelo turismo: 
estações de trem, Maria 

Fumaça, Usina Hidrelétrica 
de Jaguary, Usina 

Hidrelétrica do Macaco 
Branco e Escola Rural. 

Estações de trem, leito férreo 

e entorno. 

 Usinas Hidrelétricas de 

Jaguary e Macaco Branco. 

Escola Rural Desativada.  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

 Gestores das Usinas Hidrelétricas 

de Jaguary e Macaco Branco. 

Gestores da Maria Fumaça, 

Estações Ferroviárias e linha 

férrea. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Tombamento, restauração e 
promoção do patrimônio 

histórico e cultural para o uso 
pelo lazer e turismo. 

 
Escola Rural com potencial para 

receber um Museu Histórico. 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações). 
 

Remanescente de 
fragmentos 
florestais. 

 
Recursos hídricos 
(nascentes, rios e 

córregos). 
 

Peixes, gado, 
galináceos e porcos.  

 
Cultura caipira e 

rural.  
 

Lazer e turismo nos 
corpos hídricos e áreas 

marginais. 
 

Lazer e turismo nas 
estradas rurais próximas 
aos fragmentos florestais 
utilizando-se bicicletas.  

 
Festas de médio a 
grande porte em 

Fazendas particulares.  
 

Lazer e turismo em 
patrimônios culturais e 

históricos. 
 

Expansão do turismo 
rural.  

  

Rio Atibaia não possui 
infraestrutura para atender aos 

visitantes que frequentam o 
local, o rio está poluído por 
resíduos que também são 

gerados pela atividade turística.  
 

Ciclovias inexistentes.   
 

Fazenda Solar das Andorinhas, 
Sítio Mandacaru e outras 

chácaras: promovem festas 
grandes que incomodam os 

moradores pelo som alto, trânsito 
e geram insegurança.  

Áreas marginais aos rios têm 
potencial para serem 

utilizadas como espaço de 
lazer e turismo.  

 
Patrimônio cultural, histórico 
com potencial para uso de 

lazer e pelo turismo: 
Estações de trem, Maria 

Fumaça, Usina Hidrelétrica 
de Jaguary e Usina 

Hidrelétrica do Macaco 
Branco, Casarão Maçônico, 

Escola Rural, Fazendas 
Históricas.  

 
Pesqueiro  São José: 

pescaria, venda de queijo, 
venda de ovos, venda de 
porcos, música ao vivo, 

alimentação. 
 

Rio Atibaia e afluentes, bem 

como as propriedades em 

suas margens. 

  Linha férrea e Estações de 

Trem.  

Usinas Hidrelétricas do 

Macaco Branco e Jaguary. 

 Escola Rural. 

 Fazendas Históricas. 

 Casarão Maçônico. 

Pesqueiro São José.  

Fazenda Solar das Andorinhas. 

Sítio Mandacaru.  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Guarda Civil Metropolitana. 

Polícia Militar. 

Proprietários das fazendas citadas, 

das propriedades rurais ao longo 

dos rios e córregos, do Pesqueiro 

São José e do Casarão Maçônico. 

Gestores das Usinas Hidrelétricas 

do Jarguary e Macaco Branco. 

Gestores da Maria Fumaça e 

estações de Trem.  

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Potencializar os atrativos para o 
turismo.  

 
Implantar ciclovias.  

 
Implantar áreas de lazer como 

Parques e Praças.  

Território 
(edificações e 

cemitério). 
 

Construções em 
loteamentos 

demandando mais 
recursos naturais, 

espaço e infraestrutura.  
 

Cemitério que pode ser 
histórico está localizado 

em propriedade 
particular. 

Jardim Monte Belo II está 
irregular. 

 
Na Fazenda Iracema há ocupação 

irregular. 
  

Na AR-14 há uma construção 
embargada que continua em 

andamento.  

No Jardim Monte Belo II, 
segundo a história oral, 

haveriam pessoas enterradas 
que participaram da 

Revolução, configurando um 
“Cemitério de Mortos na 
Revolução” que não é 

tombado como Patrimônio 
cultural e histórico. 

Jardim Monte Belo II. 

Fazenda Iracema. 

AR-14.  

Prefeitura Municipal de Campinas. 

 Proprietário da Fazenda Iracema. 

 Empresa responsável  pelo Monte 

Belo II. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Jardim Monte Belo II poderia 
doar o "Cemitério dos Mortos na 

Revolução" para o poder 
público transformá-lo em 

patrimônio cultural e histórico, 
caso realmente existam mortos 

da Revolução enterrados ali, 
regularizando também sua 

situação fundiária.. 
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USO DOS RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS 
POTENCIALIDADES 

EXISTENTES 
LOCAIS ONDE OCORREM ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Recursos hídricos 
(nascentes, rios e 

córregos). 
 

Árvores, plantas e 
gramíneas. 

 
Território 

(edificações). 
 

Solo (possivelmente 
contaminado com 

efluentes). 
 

Fauna silvestre e 
doméstica.  

 
Cultura caipira e 

rural. 

Construções em 
loteamentose expansão 

urbana em geral 
demandando a 

ampliação do sistema de 
saneamento básico. 

 
Uso do fogo para 

encaminhar parte dos 
resíduos gerados.  

 
 

 
 

Inexistência de coleta de esgoto 
e coleta de lixo em boa parte dos 

bairros rurais.   
 

Fazenda Solar das Andorinhas 
lança seu esgoto in natura no Rio 

Atibaia.  
 

Particulares realizam queimadas 
para destinar o lixo que vem das 
podas de árvores e também os 
resíduos que não são orgânicos.  

 
Entulho descartado 

irregularmente.  
 

O lixo descartado irregularmente 
é consumido pelos animais.  

Propriedades rurais com 
vocação para realizar a 
compostagem do lixo 

orgânico.  
 

Abastecimento de água 
parece adequado. * 

Bairros rurais. 

Prefeitura  Municipal de Campinas. 

CETESB. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Oferecer coleta de lixo, rede de 
esgoto, local e logística para 

destinação da poda das 
árvores. 

Território 
(edificações; 

estradas e vias de 
acesso). 

 

Construções em 
loteamentos e expansão 

urbana em geral 
intensificando o fluxo de 
usuários nas estradas e 

vias de acesso e 
demandando transporte 

público. 
 

As estradas e vias de acesso 
estão em péssimas condições de 
acesso e a mobilidade é a maior 

dificuldade atualmente pelos 
moradores da região. 

 
Transporte público é deficitário 
nos bairros rurais, não atende a 
demanda dos moradores locais.  

 
Motoristas desenvolvem alta 

velocidade nos ônibus públicos 
nas estradas rurais.  

Não identificado. Bairros rurais. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

EMDEC. 

Polícia Rodoviária. 

Motoristas. 

Sociedade.* 

Não identificado. 

Território 
(edificações; 

estradas e vias de 
acesso). 

 

Núcleos habitacionais 
que demandam saúde 

pública, acesso à 
creches, educação 

pública.  
 

Construções em 
loteamentos e expansão 

urbana em geral 
intensificando o fluxo de 
usuários nas estradas e 

vias de acesso e 
demandando iluminação 

pública nestas vias.  
 

Construções em 
loteamentos e expansão 

urbana em geral 
demandando 

comunicação (telefone e 
internet) e para-raios.  

Na AR 14 serviços de saúde, 
creches e escolas são 

deficientes.  
 

Iluminação pública deficitária ao 
longo das estradas e vias de 

acesso. 
 

A comunicação (telefone, 
internet, celular) é deficitária, 
não atende a demanda dos 

moradores locais e varia sua 
qualidade em função das 

condições climáticas nos bairros 
rurais. 

 
Não existem para-raios nos 

bairros rurais, os animais morrem 
eletrocutados e os aparelhos 

eletrônicos queimam.  

Não identificado. Bairros rurais. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

Empresas de Telecomunicação. 

Polícia Militar. 

Sociedade* 

Realizar um estudo e implantar 
alguns para raios. 
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USO DOS RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS 
POTENCIALIDADES 

EXISTENTES 
LOCAIS ONDE OCORREM ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Território 
(edificações, 

estradas e vias de 
acesso; edificações). 

 
Recursos hídricos 
(nascentes, rios e 

córregos). 
 

Fauna.  

Construções em 
loteamentos e expansão 

urbana em geral 
intensificando o fluxo de 
usuários nas estradas e 

vias de acesso e 
demandando: 

manutenção, iluminação 
pública, sinalização e 

organização do espaço 
para seu 

compartilhamento entre 
veículos, pedestres e 

animais.  
 

Moradores da AR14 que 
necessitam se deslocar 
pelas vias de acesso e 

estradas rurais. 
 
 

Produção agrícola que 
demanda estradas e vias 

de acesso para ser 
escoada. 

 Pavimentação ruim ou 
inexistente nos bairros rurais o 
que torna muito desafiador o 
deslocamento da população e 

também o escoamento a 
produção. 

 
Iluminação pública inexistente 

nos bairros rurais. 
 

Não existem dutos para 
escoamento de água nos bairros 

rurais.  
 

Manutenção utiliza materiais de 
péssima qualidade e o 

procedimento adotado está 
fazendo as estradas ficarem mais 

baixa que suas margens nos 
bairros rurais.  

 
O espaço é dividido entre os 
veículos, os pedestres e os 
animais nos bairros rurais. 

 
Atropelamento de animais nos 

bairros rurais.  
 

Pedestres se sentem inseguros 
nas estradas dos bairros rurais.  

 
Sinalização deficitária nas 

estradas dos bairros rurais.  
 

A água da chuva lava as estradas 
rurais e leva sedimentos para o 

Rio Atibaia e seus afluentes, 
impactando-os.   

 
A ponte da Maria Fumaça, 

quando chove, fica 
intransponível, de modo que os 

bairros rurais vizinhos ficam 
inacessíveis. 

  
A Ponte Tozam  tem manutenção 

deficitária, iluminação 
inexistente, possui apenas uma 

via e  tráfego de caminhões 
muito pesados.  

Vocação para o turismo e 
lazer pela presença de 

propriedades e atrativos com 
potencial para receber 
visitantes ao longo das 

estradas e vias de acesso. 

Estrada de Inácio Pepo e 

demais vias de acesso aos 

Bairros rurais. 

Estradas rurais. 

Prefeitura Municipal de Campinas. 

DER. 

Polícia Rodoviária. 

Motoristas. 

Proprietários rurais ao longo das 

estradas vicinais. 

IMPAS. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Galerias pluviais devem ser 
instaladas em toda a extensão 
das estradas e vias de acesso 

antes mesmo de qualquer 
pavimentação que venha a ser 

utilizada. 
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4.2.12. Conclusão da Oficina Participativa realizada em 04/12/2016 na Região 

Norte da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas 

 

Após a atividade em grupos, a facilitadora Rosana convidou todos os participantes 

para retornarem ao salão principal e solicitou que sentassem em forma de círculo. O 

círculo é o formato ideal para reflexões conjuntas, é uma formação que permite 

todas as pessoas se olharem, sendo assim a base para uma boa conversa.  

Primeiro os participantes foram convidados a falar espontaneamente sobre os 

aspectos levantados que acharam mais marcante no diagnóstico desenvolvido pelos 

grupos. Em seguida, Juliana Ferreira de Castro, técnica de apoio ao planejamento 

participativo da WALM, fez uma síntese dos usos que foram levantados pelos 

participantes naquela tarde de trabalho, abrindo o diálogo para que aqueles que 

sentissem ausência de algum elemento se manifestassem.  

Em seguida, Rosana convidou os participantes a avaliarem a oficina, a falarem sobre 

os aspectos negativos e positivos da dinâmica de trabalhos em grupo e expressarem 

suas impressões sobre o encontro. Nas próximas linhas buscou-se relatar da maneira 

mais fiel possível o que foi pontuado: 

 Sobre a divulgação, o nome “Plano de Manejo” não desperta o interesse do 

cidadão comum, por não saber do que se trata, de como se relaciona com a 

sua vida e de como pode contribuir.  

 Há muita confusão sobre o que pode e o que não pode na APA e a expectativa 

é que o Plano de Manejo atenda a essa necessidade de se estabelecer 

diretrizes claras e transparentes. 

 Termos como “zoneamento” são de difícil compreensão.  

 Não é claro onde a APA começa e onde ela termina e se são duas APAs 

(falaram em APA de Sousas). 

 Feliz por poder participar e poder aprender. 

 A atividade em grupos poderia ter mais tempo para ser desenvolvida.  

 Oportunidade de aprendizado e de conhecer uma ferramenta metodológica 

que será aplicada pela professora Vania junto aos seus alunos para poder 

levantar o ponto de vista deles. O trabalho será divulgado no blog da Escola 

Uacury.  

 A atividade não foi difícil e o resultado dos grupos foi parecido.  

 Conselheiro Eduardo se colocou como representante dos proprietários rurais 

no CONGEAPA e se disponibilizou a atuar como um ponto focal. 

 O bairro Gargantilha possui problemas de mobilização pois estão sem 

representação no CONGEAPA. 

 O mapa utilizado na atividade em grupo possuía poucas referências como 

mercearias, fazendas conhecidas, estações. Fica difícil de localizar e de se 

orientar.  
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 No mapa utilizado na atividade em grupo não apareceram as estradas com o 

destaque que merecem, o relevo e a cobertura vegetal também estavam 

ausentes.  

 

Após essa avaliação os participantes foram convidados a reconhecer os 

setores/atores que possuem relações intrínsecas com a Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas e que estavam ausentes neste encontro e que precisam ser 

mobilizados para participarem das próximas Oficinas do Plano de Manejo. Estes 

estão elencados a seguir: 

 EMDEC (autarquia da Prefeitura responsável pelo transporte público). 

 VB transportes (empresa de ônibus). 

 Bairro Recanto dos Dourados (fronteira da APA). 

 Bairro Bananal. 

 Representantes da invasão na APP que fica na área verde do Bairro Recanto. 

 ABPF (Associação Brasileira de Proteção Ferroviária). 

 Representantes da Maria Fumaça. 

 Estância Jatobá. 

 Centro Espírita. 

 Guarda Municipal. 

 Paróquia Sagrado Coração de Maria. 

 União do Vegetal. 

 Fazenda São Gabriel. 

 DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). 

 Diretoria Leste de Educação. 

 Pesqueiro São José. 

 Polícia Militar Estadual. 

 Polícia Florestal. 

 Solar das Andorinhas. 

 Renovias. 

 SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A). 
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 Produtores de eucalipto.  

 Restaurantes da Vila Antiga. 

 FURNAS. 

 Departamento de Turismo (Prefeitura Municipal de Campinas). 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Durante esta atividade foi possível reconhecer também os setores/atores que 

possuem relações intrínsecas com a Área de Proteção Ambiental de Campinas e que 

estavam presentes na Oficina, a seguir: 

 Azuma Kirin (indústria). 

 Multinac. 

 PRATEC. 

 Fazenda São José. 

 UNICAMP. 

 Fundação José Pedro de Oliveira. 

 Câmara Municipal. 

 Associação de Moradores. 

 Moradores de Gargantilha, Monte Belo I, Monte Belo II e Carlos Gomes. 

Como sugestão para mobilizar mais moradores para as próximas oficinas foram 

citados: 

 Produção de um informativo bem simples, evitando conceitos técnicos e 

explicando mais o que será feito. 

 Viabilização de transporte para os participantes que vivem em locais de mais 

difícil acesso. 

 Divulgação boca a boca pelos presentes nessa oficina.  

A CTE apresentou alguns esclarecimentos finais, relacionados à dificuldade de fazer 

novas oficinas abertas, considerando o orçamento e exigências do contrato, em 

termos de prazos e produtos, bem como, factilidade de construção do planejamento 

integrado com tantas pessoas, que requer obter produtos bem objetivos ao final, 

como o Zoneamento e Programas de Gestão. E também, que tudo o que foi 

registrado pelos grupos será incorporado aos diagnósticos técnicos que estão sendo 

produzidos. Reforçou também, que a análise da situação socioambiental da APA de 

Campinas está sendo trabalhada por meio de diversos dados de estudos já 



 

68 

 

existentes e com visitas a campo, que geraram os mapas que foram expostos no 

auditório e que ainda serão complementados. 

A oficina se encerrou após as sugestões de mobilização, com a representante da 

Prefeitura, Alethea, agradecendo a todos os presentes pela participação. 

 

4.3. Síntese das Oficinas Participativas realizadas nas Regiões Sul e Norte da 

Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas. 

 

Para poder contemplar a maior parte de setores que atuam na Área de Proteção 

Ambiental de Campinas foram realizadas duas Oficinas de Diagnóstico, seguindo a 

mesma programação (conforme previsto no Anexo V), em dois lugares distintos.  

Como descrito nas páginas anteriores, a estratégia de trabalho em ambos locais foi a 

mesma, com sutis diferenças em função do número de participantes e da dinâmica 

que se apresentou em cada dia.  A figura 18, a seguir, ilustra um pouco do dia de 

trabalho na Região Sul da APA, enquanto a figura 19, a seguir, elucida o dia de 

trabalho na Região Norte. 

 

Figura 18. Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas realizada em 03/12/2016 na Região  Sul da APA. 
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Figura 19. Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal de Campinas realizada em 04/12/2016 na Região Norte da APA. 

No intuito de unificar os resultados deste levantamento participativo de maneira 

sintética, e, pautando-se pelos aspectos que se mostraram mais proeminentes no 

decorrer da oficina, foi desenvolvido o quadro 18, adiante. Este quadro está 

organizado da mesma maneira que os quadros sínteses apresentados anteriormente; 

ou seja, utilizou-se da expressão atividade para agrupar em categorias as principais 

atividades econômicas, sociais e culturais desenvolvidas no território.  

A partir da atividade foram descritos os aspectos, ou itens dos recursos naturais e 

socioculturais, aos quais a atividade está relacionada e foram sintetizados os 

problemas enfrentados atualmente, bem como as oportunidades e potencialidades 

existentes, a partir da interpretação dos dados registrados pelos grupos. Em seguida 

foram inseridos dados de localização geográfica dessas informações, os atores 

envolvidos e, por fim, as sugestões e recomendações indicadas pelos participantes. 

O símbolo * (asterisco) foi utilizado para sinalizar as situações em que a informação 

não estava descrita no diagnóstico participativo, mas pode ser deduzida pela equipe 

técnica responsável pelo Planejamento Participativo e pela elaboração deste 

relatório. 
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Quadro 18. Síntese do diagnóstico produzido nas Oficinas de Diagnóstico do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal de Campinas, Regiões Sul e Norte. 

USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Remanescentes 
de fragmentos 

florestais. 
 

Território 
(edificações) e 

solo 
(mineração).  

 
Plantio de 
cana-de-
açúcar. 

 
Cultura caipira 

e rural.  

Plantio de eucalipto.  
 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 

demandando extração 
mineral. 

 
Agricultura orgânica e 

convencional.  
 

Criação de gado, galináceos 
e caprinos. 

 
Construções em 

loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral.  

 
Soltura de fogos de artifício. 

 
Soltura e venda de balões. 

Invasão de árvores (leucena) que impedem o 
nascimento de espécies nativas em São 

Conrado.  
 

Plantios de eucalipto em áreas de nascentes 
próximo ao  

Loteamento Santa Margarida.  
 

Os remanescentes de mata estão 
desconectados.  

 
Pressão antrópica e expansão urbana. 

 
Há propriedades que extraem areia em 

Joaquim Egidio.  
 

Fazenda Solar das Andorinhas faz uso de fogos 
de artifícios.  

 
No entorno da APA, em sua borda oeste há 
uma residência que solta e vende balões. 

Área da Macrozona 2 na 
margem da Avenida Mackenzie 

e no entorno oeste da APA 
vocação para conservação e 

para o fomento de um modelo 
de desenvolvimento mais 

sustentável por possuir uma 
paisagem mais rural.  

 
Sítio Vale das Cabras: área 2 

hectares; atividades: agricultura 
orgânica, hortifruti, agrofloresta 

(BAV, PSA), gestão 
hídrica/açude (BA, PSA), 
cooperativa de energia 

fotovoltaica, bioconstrução.  
 

Sítio Júlio: área 3 hectares; 
atividade: produção de ovo 

caipira.  
 

Sítio Arlindinho Toninho: área 
aproximada de 20 hectares; 

atividades: pecuária/laticínios, 
gado/caprino. 

São Conrado.  

Loteamento Santa 

Margarida. 

Joaquim Egídio. 

Sítio Vale das Cabras. 

Sítio Julio. 

Sítio Arlindo Toninho. 

Demais áreas da 

APA. 

 Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

Condema. 

Instituições de Pesquisa. 

Proprietários dos Sítios.  

Empresas responsáveis 

pelos condomínios e 

loteamentos. 

Mineradores. 

Proprietários particulares. 

Fazenda Solar das 

Andorinhas. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Condema deve priorizar ampliação do 
Decreto nº4297/2002 - Zoneamento 

Ecológico Econômico.   
 

Ampliar a APA em seu setor oeste. 
Mapeamento das nascentes e 

propriedades para inclusão no Pagamento 
por Serviços Ambientais. 

 
Estruturar uma brigada de incêndio 

florestal entre proprietários e produtores 
rurais, defesa civil, CONGEAPA e 

Condema.  
 

 Aplicação do Plano de Verde para garantia 
das conexões promovidas pelos corredores 

ecológicos.  
 

Reflorestar as áreas que não são 
habitadas.  

 
Estimular a agricultura orgânica. 

Fauna silvestre. 
 

Remanescentes 
de fragmentos 

florestais. 
 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Mata ciliar. 

 
Território 

(edificações 
estradas e vias 
de acesso; rede 

elétrica). 
 

Cultura caipira 
e rural. 

 
 

Criação de animais 
domésticos na área rural ou 

mista, acompanhado de 
adensamento de ocupações. 

 
Intensificação do uso das 

estradas por veículos 
automotores de  turistas em 

geral. 
 

Residências em condomínios 
e fazendas, criando áreas 
mistas, com uso múltiplo. 

 
Pesquisa científica. 

 
Rede elétrica nas áreas 

rurais onde transita fauna 
silvestre. 

 
Residências em 

condomínios, loteamentos e 
fazendas que geram 

resíduos que são 
descartados 

inadequadamente.  
 

Atropelamento de animais nas estradas rurais.  
 

Cães e gatos dos moradores do entorno da 
Fazenda Capoeira Grande invadem sua mata e 

causam impactos à fauna silvestre.  
 

Presença de fauna silvestre ao longo de matas 
de propriedades particulares e espaços 

públicos que não se conectam.  
 

Ao sul de Joaquim Egídio há alambrados que 
dificultam e até impedem a circulação da 

fauna, o mesmo ocorre na mata da Fazenda 
Capoeira Grande.  

 
Animais eletrocutados.  

 
Animais consomem lixo que é descartado 

irregularmente.  

Ocorrência de lobo, onça parda 
e outros animais de topo de 

cadeia na Serra das Cabras, em 
Capoeira Grande, na Fazenda 

Espírito Santo e no Ribeirão das 
Cabras.  

 
Ocorrência de filhotes de onça 
parda na Fazenda Guariroba.  

 
Ocorrência de lontras na 
Fazenda Espírito Santo.  

 
IMPAS realiza há um ano 

pesquisa sobre levantamento 
de fauna no Clube dos Médicos.  

 
Estudos existentes do IMPAS 

que mapearam áreas de 
nidificação, de acasalamento, 

de alimentação e de 
ocorrências em geral. 

Serra das Cabras.  

Capoeira Grande. 

 Fazenda Guariroba. 

 Fazenda Espírito 

Santo. 

Fazenda Capoeira 

Grande. 

 Estradas rurais. 

 Clube dos Médicos 

Região sul da APA. 

Principalmente nas 

áreas rurais e em 

menor proporção na 

zona urbana. 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

Proprietários das 

fazendas. 

IMPAS (Instituto de 

Manejo e Pesquisa de 

Animais Silvestres). 

DER. 

 Polícia Rodoviária. 

Concessionária de 

energia elétrica. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Implantação de corredor ecológico; deve 
seguir a linha férrea desde Desembargador 

Furtado e Pedro Américo seguindo até 
Morumgaba, próximo a Serra das Cabras, 
passando por Capoeira Grande, Ribeirão 
Cachoeira e Joaquim Egídio.  O corredor 
deve conectar a Mata da Fazenda Santa 

Genebra, Mata do Quilombo e futuro 
Parque Rio das Pedras. No outro lado 
seguir até a Morada das Nascentes.  
Conservar a mata ciliar ao longo do 

corredor.  
 

Ampliar tamanho e a quantidade de 
passagens subterrâneas na Avenida 

Mackenzie.  
 

Impedir a criação de condomínios rurais.   
IMPAS pediu para ser contatado para 

apoiar o tema fauna no Plano de Manejo; a 
partir um mapa com hidrologia e 

fragmentos florestais seu grupo pode 
identificar os corredores ecológicos, as 

áreas de nidificação, as áreas de 
reprodução e as áreas de alimentação da 

fauna silvestre.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Mata ciliar. 

 
Fauna silvestre. 

 
Território 

(edificações e 
barragem) e 

solo 
(mineração). 

 
Cultura rural ou 

caipira. 

Desmatamento e remoção 
de terra/terreno para 

construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
demandando ampliação do 

uso do território, geração de 
energia e destinação de 

resíduos sólidos e líquidos. 
 

Barramento de corpo hídrico 
(não se sabe se para 

abastecimento ou para 
geração de energia). 

 
Extração de minerais (solo, 
areia) e de água mineral.  

 
Plantio de eucaliptos.  

Fiscalização deficitária impacta os corpos 
hídricos.  

 
Assoreamento, estreitamento, 

desbarrancamento e mudança de curso do 
Ribeirão das Cabras.  

 
Poluição dos rios e córregos.  

 
Mata ciliar inexistente nos rios e córregos. 

  
As nascentes estão desassistidas.  

 
Plantios de eucalipto em áreas de nascentes 
próximo ao Loteamento Santa Margarida.  

 
Questiona-se a legalidade da Represa para 

Armazenamento de Água que está em 
construção o próximo a Usina de Macaco 

Branco.  
 

Há extração de água mineral em Joaquim 
Egídio.  

 
Nascentes estão assoreadas na região do 
Aeroporto de Viracopos (externa a APA).  

Existência de nascentes e 
recursos hídricos.  

 
Possibilidade de fomentar um 

novo modelo de 
desenvolvimento.*  

Ribeirão Cachoeira, 

Ribeirão das Cabras, 

Rio Atibaia e demais 

corpos hídricos.  

Loteamento Santa 

Margarida.  

Entorno da Usina 

Macaco Branco.  

Joaquim Egídio.  

Região do Aeroporto 

de Vira-Copos 

(externa a APA).  

AR 14. 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

 Loteamento Santa 

Margarida. 

Usina Macaco Branco. 

 CETETSB. 

DAEE. 

CONGEAPA. 

Sociedade*. 

Mais diálogo com a população para 
esclarecer os impactos e alternativas para 
a Represa de Armazenamento de Água que 

está sendo construída. 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações). 
 

Remanescente 
de fragmentos 

florestais. 
 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Peixes, gado, 
galináceos e 

porcos.  
 

Cultura caipira 
e rural.  

 

Lazer e turismo nos 
fragmentos florestais. 

 
Lazer e turismo no centro 

histórico e eixo 
gastronômico de Joaquim 

Egidio. 
 

Festas tradicionais como a 
da empresa Harley Davidson 

e Carnaval no centro 
histórico e eixo 

gastronômico de Joaquim 
Egidio. 

 
Festas de médio a grande 

porte em Fazendas 
particulares. 

 
Lazer e turismo nos corpos 
hídricos e áreas marginais. 

 
Lazer e turismo nas estradas 

rurais próximas aos 
fragmentos florestais 

utilizando-se bicicletas.  
  

 

Espaço multifuncional na Santa Maria está 
inativo, com condições físicas precárias.  

 
Alto índice de visitantes nos finais de semana 

gerando incômodos para os moradores entre a 
Reserva da Floresta e a Morada das 

Nascentes.  
Centro de Joaquim Egidio: há dificuldade de 

estacionamento (o comércio não tem 
estacionamento privado) e os carros ocupam 
ruas e praças; as áreas naturais são fechadas 
por particulares, em geral pelos restaurantes; 

as ruas são ocupadas por mesas e cadeiras dos 
restaurantes e o som segue alto pela 

madrugada incomodando os moradores locais.   
 

As festas tradicionais são eventos importantes 
que cresceram muito e geram problemas pois 

 a infraestrutura atual não as comporta 
(exemplo festa da Harley Davidson e carnaval). 
Fazendinha em Carlos Gomes promove festas 

para mais de 3.000 pessoas sem 
estacionamento e sem alvará.  

 
No Parque Jatibaia há paint ball, a atividade 
gera auto índice de ruído, o local não possui 

estacionamento, não possui alvará e não 
encaminha de modo adequado seus resíduos.  

O eixo gastronômico de Joaquim 
Egidio gera emprego para 
pessoas de fora do bairro.  

 
Estradas vicinais rurais com 
vocação pra o uso turístico.  

 
Fazenda Espírito Santo possui 

uma cachoeira.  
 

Belmonte, em Sousas, tem 
apicultura.   

 
No território da APA ocorrem 

cavalgadas. 
 

Áreas marginais aos rios têm 
potencial para serem utilizadas 

como espaço de lazer e 
turismo.  

 
Patrimônio cultural, histórico 

com potencial para uso de lazer 
e  pelo turismo: Estações de 

trem, Maria  
Fumaça, Usina Hidrelétrica de 
Jaguary e Usina Hidrelétrica do 

Macaco Branco, Casarão 

Santa Maria.   

Área entre a Reserva 

da Floresta e a 

Morada das 

Nascentes.  

Fazendinha em 

Carlos Gomes.  

Centro de Joaquim 

Egidio.  

Parque Jatibaia. 

Fazenda Santa 

Margarida. 

Estradas vicinais. 

Fazenda Espírito 

Santo.  

Belmonte em 

Sousas.   

Rio Atibaia e 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

Guarda Civil 

Metropolitana. 

Polícia Militar. 

Proprietários das 

fazendas. 

Proprietários dos bares e 

restaurantes de Joaquim 

Egidio. 

Proprietários rurais ao 

longo das estradas 

vicinais. 

Proprietários do paint-

ball. 

Promotores da festa da 

Harley Davidson. 

Adeptos das cavalgadas. 

Clientes do eixo 

gastronômico. 

Induzir ampliação do uso do centro 
multifuncional de Santa Maria com 

efetivação de educação rural e ambiental.   
 

Desenvolver ao longo da Rodovia SP 81: 
ciclovia desde Joaquim até o Observatório; 

espaço para pedestres, pois hoje os 
trabalhadores da região disputam lugares 

com os carros e bicicletas; projetos de 
fomento socioeconômico para desenvolver 
pequenos grupos de trabalhadores rurais e 
promover a comercialização dos produtos 

da terra.  
 

Revitalizar trilha na região de Sousas.  
Implantar Parque Linear entre Sousas e 

Joaquim Egidio.  
 

Recuperar a Mata da trilha em Joaquim 
Egídio.   

 
O Observatório de Capricórnio se insere 

em uma Área de Proteção Estrelar (APE) e 
por isso necessita de cuidado com a 

iluminação.  
 

Poderia ser implantada uma academia ao 
ar livre na Praça da Estação.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

 
 

 
A Fazenda Santa Margarida promove festas 
com som alto que se iniciam aos sábados e 
seguem pela madrugada até a manhã do 

domingo incomodando os moradores locais.  
 

A Mata da Trilha em Joaquim Egidio está em 
situação muito ruim quanto a sua conservação. 

 
Rio Atibaia não possui infraestrutura para 

atender aos visitantes que frequentam o local, 
o rio está poluído por resíduos que também são 

gerados pela atividade turística.  
 

Ciclovias inexistentes.   
 

Fazenda Solar das Andorinhas, Sítio Mandacaru 
e outras chácaras: promovem festas grandes 
que incomodam os moradores pelo som alto, 

trânsito e geram insegurança.  

Maçônico, Escola Rural, 
Fazendas Históricas.  

 
Pesqueiros São José: pescaria, 

venda de queijo, venda de ovos, 
venda de porcos, música ao 

vivo, alimentação. 

afluentes, bem como 

as propriedades em 

suas margens. 

  Linha férrea e 

Estações de Trem.  

Usinas Hidrelétricas 

do Macaco Branco e 

Jaguary. 

 Escola Rural. 

 Fazendas Históricas. 

 Casarão Maçônico. 

Pesqueiro São José.  

Fazenda Solar das 

Andorinhas. 

Sítio Mandacaru.  

Proprietários rurais ao 

longo dos rios e córregos. 

Proprietários do Pesqueiro 

São José. 

Gestores das Usinas 

Hidrelétricas do Jarguary 

e Macaco Branco. 

Proprietários do Casarão 

Maçônico. 

Gestores da Maria 

Fumaça e estações de 

Trem.  

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

 
Potencializar os atrativos para o turismo.  

 
Implantar ciclovias.  

 
Implantar áreas de lazer como Parques e 

Praças.  

Território 
(edificações e 

cemitério). 
 

Fauna silvestre. 
 

Cultura caipira 
e rural. 

 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
demandando mais recursos 

naturais, espaço e 
infraestrutura. 

 
Expansão da zona urbana 
sobre a zona rural, criando 

áreas mistas, com uso 
múltiplo. 

 
Expansão do turismo rural. 

 
Demanda por moradia 

popular. 
 

Possível Cemitério histórico 
localizado em propriedade 

particular. 

Loteamento Terra das Cabras: construções fora 
do padrão que conflitam com a paisagem; uso 
de refletores que interferem na fauna noturna 

e nas atividades do observatório, além de 
incomodarem aos moradores locais.  

 
Os condomínios tiram o direito do habitante 

local de morar na APA pois geram: especulação 
imobiliária, gentrificação, expulsão dos locais.  

 
Condomínio embargado próximo ao Bar da 

Cachoeira.  
 

Fiscalização deficitária que não dá conta de 
penalizar as construções irregulares.  

 
Construções em desacordo com o padrão 
estabelecido pela Lei de Zoneamento no 
entorno do Observatório de Capricórnio. 

  
Ocupações irregulares no Sítio Berro d'água, 

Vila da Natureza (próximo a Paioça do 
Caboclo), Bar da Cachoeira, Sitio Santa Maria, 

no entorno da mata da Fazenda Capoeira 
Grande, nas imediações de São Conrado, no 

Jardim Monte Belo II, na Fazenda Iracema e na 
AR 14. 

 
A lei de uso e ocupação do solo não prevê 

moradia de interesse social.  
 

Existência da Associação 
Moradia é Cidadania: grupo de 

moradores tradicionais de 
Sousa com idade média de 40 

anos, com cerca de 300 famílias 
adeptas e que definiu a 
indicação de ZEIS para 

programa de habitação popular.  
 

O Plano Municipal de Habitação 
indica 5 áreas para moradia 

social. 
 

 No Jardim Monte Belo II, 
segundo a história oral, 

haveriam pessoas enterradas 
que participaram da Revolução, 
configurando um “Cemitério de 
Mortos na Revolução” que não 
é tombado como Patrimônio 

cultural e histórico. 

Loteamento Terra 

das Cabras. 

 Condomínios e 

loteamentos. 

Região do Bar da 

Cachoeira. 

Entorno do 

Observatório de 

Capricórnio. 

Sítio Berro d'água. 

 Vila da Natureza 

(próximo a Paioça do 

Caboclo). 

 Bar da Cachoeira.  

Sìtio Santa Maria. 

Entorno da mata da 

Fazenda Capoeira 

Grande, nas 

imediações de São 

Conrado. 

Jardim Monte Belo II. 

Fazenda Iracema. 

AR-14.  

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

Empresas responsáveis 

pelos condomínios e 

loteamentos. 

Proprietários particulares. 

Associação Social Moradia 

é Cidadania. 

 Proprietário da Fazenda 

Iracema. 

 Empresa responsável 

 pelo Monte Belo II. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Definir potencial habitacional com 
diretrizes do ecourbanismo e eco 
arquitetura para definir ecovilas.   

Embargar construções irregulares com 
base no Plano de Gestão da APA.   

 
Essencial remarcação de ZEIS na área 

urbana da APA, como modelo ecológico e 
destinado a pessoas de baixa renda.  

 
Deve-se manter o mínimo de 1.000 metros 

para o lote na zona urbana.  
 

 Jardim Monte Belo II poderia doar o 
"Cemitério dos Mortos na Revolução" para 

o poder público transformá-lo em 
patrimônio cultural e histórico, caso 

realmente existam mortos da Revolução 
enterrados ali, regularizando também sua 

situação fundiária. 
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Jardim Botânico e adjacências sofrendo com a 
expansão urbana. 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Árvores, 
plantas e 

gramíneas. 
 

Território 
(edificações). 

 
Solo 

(possivelmente 
contaminado 

com efluentes). 
 

Fauna. 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 

demandando a ampliação do 
sistema de saneamento 

básico. 
 

Uso do fogo para 
encaminhar parte dos 

resíduos gerados.  
 

Saneamento Básico deficitário na região do 
Observatório de Capricórnio.  

 
Rede de esgoto inexistente na região de 

Sousas, na região de Colina das Nações, no São 
Conrado,  na Reserva Jaguary, no Parque 

Jatibaia, no Sousas Park , na Quinta de Jales e 
em quase a totalidade dos bairros rurais.  

 
Não há destinação adequada para as podas de 

árvores. 
 

Fazenda Solar das Andorinhas lança seu esgoto 
in natura no Rio Atibaia.  

 
Particulares realizam queimadas para destinar 
o lixo que vem das podas de árvores e também 

os resíduos que não são orgânicos.  
 

Entulho descartado irregularmente.  
 

O lixo descartado irregularmente é consumido 
pelos animais.  

Propriedades rurais com 
vocação para realizar a 

compostagem do lixo orgânico.  
Abastecimento de água parece 

adequado. * 

Observatório de 

Capricórnio e entorno 

(região da Serra das 

Cabras).  

Sousas. 

Colina das Nações. 

São Conrado. 

Reserva Jaguary. 

Parque Jatibaia. 

Sousas Park. 

Quinta de Jales. 

Bairros rurais. 

Prefeitura  Municipal de 

Campinas. 

Empresas responsáveis 

pelos condomínios e 

loteamentos. 

CETESB. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Oferecer coleta de lixo, rede de esgoto e 
logística para destinação da poda das 

árvores. 

Paisagem (uso 
contemplativo).  

 
Território 

(edificações) e 
solo (argila). 

 
Cultura caipira 

e rural. 

Lazer e turismo em 
patrimônios históricos. 

 
Valorização e difusão da 

cultura local. 
 

Produção de tijolos.  
 

Geração de energia por meio 
de Usina Hidrelétrica.  

 
 

 As estações de trem, as Usinas Hidrelétricas 
do Jaguary e do Macaco Branco, a Antiga Olaria 
e as sedes de fazendas históricas no setor sul 

da APA estão mal conservadas.  
 

Centro de Cultura Popular e Arte Caipira é 
pouco utilizado.  

 
Desrespeito ao patrimônio Histórico e Cultural 

do centro de Joaquim Egídio. 
 

A paisagem do entorno do leito férreo não está 
bem conservada; há desmatamento e 

ocupações irregulares estão presentes.  
 

A Maria Fumaça oferece riscos de incêndio e 
demanda uma gestão específica.  

 
A Escola Rural desativada está abandonada. 

Patrimônio cultural e histórico 
com potencial para uso de lazer 

e  pelo turismo:  Centro de 
Cultura popular e arte caipira, 

estações de trem, Maria 
Fumaça, Usina Hidrelétrica de 
Jaguary, Usina Hidrelétrica do 
Macaco Branco, Escola Rural e 
sedes de fazendas históricas. 

Antiga Olaria. 

Centro histórico de 

Joaquim Egidio. 

Fazendas Históricas 

no setor sul da APA. 

Estações de trem, 

leito férreo e entorno. 

 Usinas Hidrelétricas 

de Jaguary e Macaco 

Branco. Escola Rural 

Desativada.  

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

 Gestores das Usinas 

Hidrelétricas de Jaguary e 

Macaco Branco. 

Gestores da antiga Olaria. 

Gestores da Maria 

Fumaça, Estações 

Ferroviárias e linha 

férrea. 

Proprietários das 

Fazendas. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

Implantar um Parque com proteção ao 
patrimônio cultural material representado 

pelas chaminés na antiga Olaria.  
 

Tombamento, restauração e promoção do 
patrimônio histórico e cultural para o uso 

pelo lazer e turismo. 
 

Escola Rural com potencial para receber 
um Museu Histórico. 
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

Território 
(edificações, 

estradas e vias 
de acesso; 

edificações). 
 

Recursos 
hídricos 

(nascentes, rios 
e córregos). 

 
Fauna silvestre 
e doméstica. 

 
Cultura caipira 

e rural. 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
intensificando o fluxo de 

usuários nas estradas e vias 
de acesso e demandando: 
manutenção, iluminação 

pública, sinalização e 
organização do espaço para 
seu compartilhamento entre 

veículos, pedestres e 
animais.  

 
Moradores da AR14 que 
necessitam se deslocar 
pelas vias de acesso e 

estradas rurais. 
 

Produção agrícola que 
demanda estradas e vias de 

acesso para ser escoada. 
 
 

SP 81 com drenagem ineficiente, sem 
acostamento, com desnível, sem sinalização, 

árvores invadem a estrada, lixo e entulho.  
 

Rua João dos Santos Junior (bairro de Sousas) 
sem calçamento.  

 
Joaquim Egídio crise no trânsito entre as 9h00 

e as 16h00 nos finais de semana por ser o 
único acesso para a saída, pois fecharam o 

acesso da Dom Pedro.  
 

Avenida Mackenzie com ausência de ligações 
para Sousas.  

 
Ponte sobre o rio Jaguary entre Joaquim Egidio 

e Sousas está em péssimo estado de 
conservação.  

 
As estradas de Campinas conhecidas como 

CAM não possuem drenagem e estão com os 
nomes errados. 

 
Estrada CAM 127: há um escoamento de água 

deficitário que pode provocar o alagamento 
das casas mais baixas em dias de chuva mais 
intensa; excesso de velocidade e os ciclistas 

disputam espaço com os veículos. 
 

Na AR14 a principal dificuldade enfrentada pelos 
moradores é o deslocamento pelas estradas rurais 

que estão em péssimas condições. Em dias de 
chuva o deslocamento muitas vezes se torna 

impossível.  

 
 

Estradas rurais:  estão sendo alargadas sem o 
devido cuidado, principalmente no que diz 
respeito ao escoamento das águas, seus 

postes estão caindo; pavimentação ruim ou 
inexistente dificultando o escoamento da 
produção rural; não existem dutos para 

escoamento de água; iluminação pública 
deficitária ou inexistente; na manutenção das 

estradas se utiliza materiais de péssima 
qualidade e o procedimento adotado está 

fazendo as estradas ficarem mais baixa que 
suas margens;  o espaço é dividido entre os 
veículos, os pedestres e os animais; ocorrem 

atropelamentos de animais; pedestres se 
sentem inseguros; sinalização deficitária; a 

água da chuva lava as estradas rurais e leva 
sedimentos para o Rio Atibaia e seus afluentes, 

impactando-os.    

Vocação para o turismo e lazer 
pela presença de propriedades 
e atrativos com potencial para 
receber visitantes ao longo das 

estradas e vias de acesso. 

SP 081. 

 Sousas. 

 Joaquim Egídio. 

 Estradas rurais. 

 Avenida Mackenzie. 

Estradas CAMs. 

Estrada de Inácio 

Pepo e demais vias 

de acesso aos Bairros 

rurais. 

Estradas rurais. 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

DER. 

Polícia Rodoviária. 

Concessionária da SP 81. 

Motoristas. 

Ciclistas. 

Proprietários rurais ao 

longo das estradas 

vicinais. 

IMPAS. 

CONGEAPA. 

Sociedade.* 

 
Desenvolver ao longo da Rodovia SP 81: 

ciclovia desde Joaquim até o Observatório; 
espaço para pedestres, pois hoje os 

trabalhadores da região disputam lugares 
com os carros e bicicletas; e projetos de 

fomento socioeconômico para desenvolver 
pequenos grupos de trabalhadores rurais e 
promover a comercialização dos produtos 

da terra. 
 

Nos pontos de muito trânsito definir novos 
acessos e diretrizes para melhorar a fluidez 
do tráfego de veículos (Rua Izabel Fragoso 

Ferrão é um desses locais pois liga a 
Rodovia Dom Pedro a Rua tombada de 

Joaquim Egídio).  
Viabilizar o acesso a Fazenda Santa Maria.  

 
Construir uma nova ponte entre Sousas e 

Joaquim Egídio.  
 

Trabalhar a mobilidade e estradas 
exclusivas para caminhões.  

 
Galerias pluviais devem ser instaladas em 

toda a extensão das estradas e vias de 
acesso dos bairros rurais antes mesmo de 
qualquer pavimentação que venha a ser 

utilizada. 
 

Nas estradas rurais poderiam ser 
colocadas muretas e implantados túneis 

para evitar a travessia dos animais.  
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USO DOS 
RECURSOS 
NATURAIS e 
CULTURAIS 

ATIVIDADE PROBLEMAS ENFRENTADOS POTENCIALIDADES EXISTENTES 
LOCAIS ONDE 

OCORREM 
ATORES ENVOLVIDOS SUGESTÕES 

 
A ponte da Maria Fumaça, quando chove, fica 
intransponível, de modo que os bairros rurais 

vizinhos ficam inacessíveis. 
 

 A Ponte Tozam  tem manutenção deficitária, 
iluminação inexistente, possui apenas uma via 

e  tráfego de caminhões muito pesados.  

Território 
(edificações; 

estradas e vias 
de acesso). 

 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
intensificando o fluxo de 

usuários nas estradas e vias 
de acesso e demandando 

transporte público. 
 

Lazer e turismo no centro 
histórico e eixo 

gastronômico de Joaquim 
Egidio. 

Transporte Público deficitário na região do 
Observatório de Capricórnio e na região de 

Joaquim Egidio, em especial na Santa Maria e 
nos bairros rurais. 

 
Na estação de Sousas não há fiscalização da 
Emdec e os pontos de ônibus ficam ocupados 
em razão do grande volume de automóveis 

que vão acessar os restaurantes.  
 

Motoristas desenvolvem alta velocidade nos 
ônibus públicos nas estradas rurais.  

Não identificado. 

Observatório de 

Capricórnio e entorno 

(região da Serra das 

Cabras).  

Joaquim Egídio (mais 

grave no Santa 

Maria). 

Estação de Sousas. 

Bairros rurais. 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

EMDEC. 

Usuários do transporte 

público.  

Proprietários dos bares e 

restaurantes de Joaquim 

Egídio. 

Polícia Rodoviária. 

Motoristas. 

Sociedade.* 

Não identificado. 

Paisagem (uso 
contemplativo). 

 
Recursos 
hídricos 

(demandados 
para ampliar a 
produção de 

energia).  
 

Território 
(edificações). 

 

Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
demandando mais energia 

elétrica.  
 

Lazer e turismo com o uso 
de bicicletas (cicloturismo).   

 
 

Núcleos habitacionais que 
demandam saúde pública, 

acesso à creches, educação 
pública. 

 
Construções em 

loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
intensificando o fluxo de 

usuários nas estradas e vias 
de acesso e demandando 
iluminação pública nestas 

vias.  
 

 Construções em 
loteamentos, condomínios e 
expansão urbana em geral 
demandando comunicação 
(telefone e internet) e para-

raios.  
 

Energia elétrica ineficiente a noroeste do Bar 
da Cachoeira.  

 
Segurança deficitária na região do 

Observatório de Capricórnio.  
 

Falta alinhamento dos municípios nas divisas 
quanto à segurança e à manutenção dos 

espaços.  
 

Centro de Saúde de Sousas é deficitário.  
 

Ciclistas são assaltados por grupos 
especializados. 

 
Na AR 14 serviços de saúde, creches e escolas 

são deficientes. 
 

Iluminação pública deficitária ao longo das 
estradas e vias de acesso da AR 14.  

 
A comunicação (telefone, internet, celular) é 

deficitária, não atende a demanda dos 
moradores locais e varia sua qualidade em 
função das condições climáticas nos bairros 

rurais. 
 

Não existem para-raios nos bairros rurais, os 
animais morrem eletrocutados e os aparelhos 

eletrônicos queimam.  

Não identificado. 

Noroeste do Bar da 

Cachoeira.  

Observatório de 

Capricórnio e 

entorno. 

Entorno do município 

de Campinas. 

Fronteiras com os 

municípios vizinhos. 

Bairros rurais. 

Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

Concessionária de 

Energia Elétrica. 

Polícia Militar. 

Guarda Municipal. 

Empresas de 

Telecomunicação. 

Ciclistas. 

Prefeituras dos Municípios 

vizinhos 

(Jaguariúna, Pedreira, Mor

umgaba, Valinhos, 

Indaiatuba, 

Itupeva, Monte Mor, 

Sumaré, Ortolândia e 

Paulínia). 

Sociedade.* 

Estabelecer base permanente da guarda 
municipal ambiental na APA.  

 
Realizar um estudo e implantar alguns 

para raios. 
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Este quadro, na medida em que junta o conteúdo produzido nas duas Oficinas de 

Diagnóstico, procura sintetizar e agrupar em categorias os diversos usos (dos 

recursos naturais e socioculturais), atividades econômicas e socioculturais, 

aspirações/necessidades, dificuldades e as sugestões para a gestão da Área de 

Proteção Ambiental Municipal de Campinas  que foram apontados pelos 

participantes. As atividades levantadas, bem como a descrição apresentada nas 

colunas para cada atividade, não devem ser compreendidas como estanques, pois 

elas se relacionam entre si e deverão ser incorporadas (conferidas e aprofundadas) 

com o diagnóstico técnico-científico efetuado pelos consultores especialistas (dados 

secundários e visitas de campo). Dito isso o quadro não deve ser compreendido de 

maneira cartesiana e exata, uma vez que cada linha se relaciona com as demais. 

Talvez por isso algumas ideias possam parecer reapresentadas, por mais que tenha 

se buscado apresentar novas contribuições ao longo de cada linha. 

Fica claro ao final dessa etapa de Diagnóstico Participativo que a sociedade civil 

anseia por momentos de participação na gestão ambiental pública do território onde 

vivem e atuam. Oportunidades de diálogo como essa superam a perspectiva de 

mera consulta pública e se transformam em momentos de ensino-aprendizagem na 

medida em que permitem aos presentes compreenderem melhor a concepção dos 

outros atores sobre questões que afetam a Área de Proteção Ambiental Municipal de 

Campinas e também as suas vidas.   

O planejamento participativo no desenvolvimento do Plano de Manejo pode vir a 

articular uma rede que compartilha dos objetivos de gestão da Área de Proteção 

Ambiental Municipal de Campinas, aglutinando pessoas comprometidas com a causa 

da APA e cidadãos que estejam em busca de formas de vida mais sustentáveis, 

permitindo que essas pessoas se conheçam e, quiçá, unam esforços. O espaço 

dessas Oficinas de Planejamento Participativo também é uma grande oportunidade 

para o poder público, gestor da Unidade de Conservação, se relacionar e discutir as 

ações de gestão junto às pessoas que ali representam instituições, órgãos, 

entidades, setores e segmentos sociais.  A gestão passa a tomar um caráter mais 

personificado, uma vez que existem rostos e vidas que animam as representações 

sociais. 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO DO PLANO DE 

MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CAMPINAS 

OCORRIDA EM 03/12/2016 NA REGIÃO SUL DA APA. 
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ANEXO II – PRODUTOS DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO DO PLANO DE MANEJO DA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CAMPINAS OCORRIDA EM 

03/12/2016 NA REGIÃO SUL DA APA. 
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ANEXO III – LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO DO PLANO DE 

MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CAMPINAS 

OCORRIDA EM 04/12/2016 NA REGIÃO NORTE DA APA. 
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ANEXO IV – PRODUTOS DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO DO PLANO DE MANEJO 

DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE CAMPINAS OCORRIDA EM 

04/12/2016 NA REGIÃO NORTE DA APA. 
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ANEXO V – QUADRO COM A PROGRAMAÇÃO DA OFICINAS PARTICIPATIVAS DE 

DIAGNÓSTICO NOS SETORES SUL E NORTE DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

MUNICIPAL DE CAMPINAS. 

 

14:00h 

SESSÃO DE ABERTURA 

1. Prefeitura Municipal de Campinas / Secretaria do Verde – Alethea Peraro 

 

2. Apresentação WALM – Quem é WALM – Raquel Colombo 

 

3. O Plano de Manejo – O processo do planejamento participativo – Eliane 
Simões 

14:30h SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

15:00h SESSÃO DE DIAGNÓSTICO 

17:00h SESSÃO REPRESENTANTES 

17:30h SESSÃO PRÓXIMOS PASSOS e AVALIAÇÃO 

18:00h Boa Noite. 

 

 


