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APRESENTAÇÃO 

 
Algumas áreas apresentam 

relevantes, justificando a adoção de ações voltadas à sua conservação por meio de um regime 

especial de administração, para que 

Estas áreas configuram

9.985 de 18 de julho de 2000

(SNUC), seu instrumento jurídico norteador. 

O Bairro Pedregulho, situado na porção 

série de atributos naturais, históricos

tanto que em 2006 a área passou a integrar a APA Cabreúva

Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água 

Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais 

segundo o Plano Diretor Participativo de Itu (Lei Complementar n

2006). 

Em 13 de dezembro de 2013, 

Lei Municipal nº 1.610, criando 

Pedregulho.  

A criação da APA Municipal Pedregulho teve

I - Promover a ordenação do uso e ocupação do solo e a compatibilização das 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável da região;

II - Proteger a biodiversidade;

III - Proteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

Ribeirões Piraí, Ingá, Cana Verde e córrego São José;

IV - Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico 

da região; 

V - Desenvolver o turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

ambientes naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 

fazendas localizadas na região;

 

Algumas áreas apresentam características naturais e recursos naturais extremamente 

a adoção de ações voltadas à sua conservação por meio de um regime 

para que haja a aplicação de garantias adequadas de proteção. 

Estas áreas configuram-se como unidades de conservação (UC), tendo 

985 de 18 de julho de 2000, conhecida como Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

dico norteador.  

O Bairro Pedregulho, situado na porção nordeste do município de Itu, SP, possui uma 

, históricos e culturais que justificam sua conservação

a área passou a integrar a APA Cabreúva, estando inserida também na 

Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água 

Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais 

segundo o Plano Diretor Participativo de Itu (Lei Complementar nº 770 de 10 de outubro de 

Em 13 de dezembro de 2013, visando municipalizar a gestão da área, foi promulgada a 

criando a Área de Proteção Ambiental Municipal Pedregulho 

A criação da APA Municipal Pedregulho teve por objetivos: 

Promover a ordenação do uso e ocupação do solo e a compatibilização das 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável da região; 

Proteger a biodiversidade; 

roteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

Ribeirões Piraí, Ingá, Cana Verde e córrego São José; 

Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico 

turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

ambientes naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 

fazendas localizadas na região; 

16 

e recursos naturais extremamente 

a adoção de ações voltadas à sua conservação por meio de um regime 

garantias adequadas de proteção.  

se como unidades de conservação (UC), tendo na Lei Federal n. 

, conhecida como Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

de Itu, SP, possui uma 

sua conservação (Figura 1), 

estando inserida também na 

Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água – Mananciais, 

Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais 

0 de 10 de outubro de 

visando municipalizar a gestão da área, foi promulgada a 

a Área de Proteção Ambiental Municipal Pedregulho – APA 

Promover a ordenação do uso e ocupação do solo e a compatibilização das 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais, com vistas ao 

roteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico 

turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

ambientes naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 
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VI - Promover a melhoria da qualidade de vida da população;

VII - Controlar a ocupação irregular na área protegida;

VIII - Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

recursos bióticos e abióticos. 

A APA é uma unidade de uso sustentável

desenvolvimento socioeconômico 

constitui-se como documento norteador à gestão do território

conservação possa atingir aos seus objetivos

O presente plano de manejo foi desenvolvido por meio de metodologia participativa 

com o envolvimento direto dos membros

Bairro Pedregulho e do seu do Conselho G

participativas, abertas a toda a comunidade. 

 

 

Promover a melhoria da qualidade de vida da população; 

Controlar a ocupação irregular na área protegida; 

Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

 

A APA é uma unidade de uso sustentável, assim, deve compatibilizar o 

desenvolvimento socioeconômico com a conservação do meio ambiente. O plano de manejo 

se como documento norteador à gestão do território, para que a unidade de 

conservação possa atingir aos seus objetivos.  

e plano de manejo foi desenvolvido por meio de metodologia participativa 

com o envolvimento direto dos membros da Associação de Moradores e Proprietários do 

Bairro Pedregulho e do seu do Conselho Gestor. Foram realizadas também duas oficinas 

, abertas a toda a comunidade.  
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Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

, assim, deve compatibilizar o 

conservação do meio ambiente. O plano de manejo 

, para que a unidade de 

e plano de manejo foi desenvolvido por meio de metodologia participativa 

da Associação de Moradores e Proprietários do 

Foram realizadas também duas oficinas 
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Figura 

 

 

 

Figura 1: Paisagens típicas da APA Pedregulho. 
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1. INTRODUÇÃO
 

 

INTRODUÇÃO 
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1.1. UNIDADES DE CONSERVA

 

Diante da ocupação desenfreada da terra e do uso p

estabelecimento de espaços especialmente protegido

estratégia de conservação adot

conservação correspondem a estes 

características naturais relevantes, justificando a aplicação de 

ocupação para sua proteção. 

A Lei 9.985/20001 instituiu o Sistema Nacional de 

instrumento que classifica as u

objetivos e tipos de uso: Unidades de 

As Unidades de Proteção Integral

sendo admitido apenas o uso

envolvam o consumo ou retirada 

destacam-se a recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, 

educação e interpretação ambiental.  

Já as Unidades de Uso Sustentável

com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença 

Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, 

desde que praticadas de forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis e 

processos ecológicos. 

A categoria APA – Área de Prote

Uso Sustentável. Segundo o Artigo 15 do SNUC, a Área de Proteção Ambiental é 

geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais 

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais”. 

Segundo Côrte (1997), quando uma porção do território é transformada em APA, 

área passa a ser submetida a 

                                                
1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE MANEJO

Diante da ocupação desenfreada da terra e do uso predatório dos recursos naturais, o 

espaços especialmente protegidos tem se consolidado como uma 

estratégia de conservação adotada em todo o mundo. No Brasil, as chamadas u

correspondem a estes territórios com limites definidos e 

características naturais relevantes, justificando a aplicação de ações e restrições ao uso e à 

proteção.  

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

as unidades de conservação em dois grupos, de acordo com seus 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável

Unidades de Proteção Integral têm como principal objetivo preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, atividades que não 

retirada de recursos naturais. Dentre as atividades permitidas, 

recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, 

educação e interpretação ambiental.   

Unidades de Uso Sustentável buscam compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. 

Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, 

desde que praticadas de forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis e 

Área de Proteção Ambiental, pertence ao grupo das Unidades de 

Segundo o Artigo 15 do SNUC, a Área de Proteção Ambiental é 

geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

Côrte (1997), quando uma porção do território é transformada em APA, 

passa a ser submetida a regras diferenciadas de ordenamento e controle do uso do solo e 

         
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm 
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DO PLANO DE MANEJO 

dos recursos naturais, o 

s tem se consolidado como uma 

da em todo o mundo. No Brasil, as chamadas unidades de 

e que apresentam 

e restrições ao uso e à 

Unidades de Conservação – SNUC, 

nidades de conservação em dois grupos, de acordo com seus 

Uso Sustentável.  

têm como principal objetivo preservar a natureza, 

atividades que não 

de recursos naturais. Dentre as atividades permitidas, 

recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, 

buscam compatibilizar a conservação da natureza 

humana nas áreas protegidas. 

Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, 

desde que praticadas de forma a manter constantes os recursos ambientais renováveis e 

pertence ao grupo das Unidades de 

Segundo o Artigo 15 do SNUC, a Área de Proteção Ambiental é “uma área em 

geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

Côrte (1997), quando uma porção do território é transformada em APA, esta 

de ordenamento e controle do uso do solo e 
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dos recursos naturais. A variável ambiental passa a integrar o processo de planejamento

o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da área e a conservação de seus 

atributos naturais, mesmo que os imóveis que a componham permaneçam 

seus proprietários particulares

É possível manter a propriedade privada em unid

sustentável, já que há previsão constitucional para que um ato do poder público possa 

estabelecer restrições aos usos 

socioambiental. Segundo FERREIRA e DIAS (2008), 

“Compreende

disposição e fruição do domínio ou posse de um determinado espaço público ou 

privado, seja ele rural ou urbano. Esse modo de operar, notadamente 

não só de interesses particulares, mas também de interesses sociais, se justifica 

na necessidade de realizar, dentro de um regime democrático de direito, o 

objetivo primordial de suprir carências básicas de todos os indivíduos de uma 

sociedade, in

garantias fundamentais do homem, se torna 

constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam as relações de 

apropriação e uso da terra

A Lei Federal 6.902/198

Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 

propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionament

afetar mananciais de água;  

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 

importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas;

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da 

biota regional.  

 

                                                
2
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2489

 

variável ambiental passa a integrar o processo de planejamento

o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da área e a conservação de seus 

que os imóveis que a componham permaneçam 

particulares.  

É possível manter a propriedade privada em unidades de conservação de uso 

sustentável, já que há previsão constitucional para que um ato do poder público possa 

estabelecer restrições aos usos destas propriedades para que atendam à sua função 

FERREIRA e DIAS (2008), a função socioambiental da 

“Compreende uma série de direitos e deveres que cerceiam o uso, gozo, 

disposição e fruição do domínio ou posse de um determinado espaço público ou 

privado, seja ele rural ou urbano. Esse modo de operar, notadamente 

não só de interesses particulares, mas também de interesses sociais, se justifica 

na necessidade de realizar, dentro de um regime democrático de direito, o 

objetivo primordial de suprir carências básicas de todos os indivíduos de uma 

sociedade, indistintamente. Tal suprimento, que se insere no contexto das 

garantias fundamentais do homem, se torna exequível por meio de normas 

constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam as relações de 

apropriação e uso da terra
2
.” 

A Lei Federal 6.902/1981 estabelece em seu Artigo 9º que para cada Área de Proteção 

Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 

propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 

importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;  

e atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da 

         
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2489
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variável ambiental passa a integrar o processo de planejamento, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da área e a conservação de seus 

que os imóveis que a componham permaneçam sob o domínio de 

ades de conservação de uso 

sustentável, já que há previsão constitucional para que um ato do poder público possa 

destas propriedades para que atendam à sua função 

a função socioambiental da propriedade:  

uma série de direitos e deveres que cerceiam o uso, gozo, 

disposição e fruição do domínio ou posse de um determinado espaço público ou 

privado, seja ele rural ou urbano. Esse modo de operar, notadamente em favor 

não só de interesses particulares, mas também de interesses sociais, se justifica 

na necessidade de realizar, dentro de um regime democrático de direito, o 

objetivo primordial de suprir carências básicas de todos os indivíduos de uma 

distintamente. Tal suprimento, que se insere no contexto das 

por meio de normas 

constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam as relações de 

em seu Artigo 9º que para cada Área de Proteção 

Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 

propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo:  

o de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 

e atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2489 
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Estas restrições e diretrizes

zoneamento em um plano de manejo

definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e 

normas específicos, com o propó

os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. A etapa de 

zoneamento constitui peça central na elaboração do plano de manejo. 

O SNUC prevê em seu Artigo 27 que as unid

plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico fundamentado nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação e voltado a estabelecer o zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo do

 

1.2. ASPECTOS NATURAIS E HISTÓ

 

O bairro rural do Pedregulho, localizado no município de Itu no Estado de São Paulo, 

destaca-se regionalmente por seus

O bairro abriga parte da microbacia do 

mata ciliar. O Ribeirão Piraí nasce em Cabreúva e des

afluente do Rio Tietê, compondo com os Rios Piracicaba e Capivari a bacia PCJ

Capivari e Jundiaí).  

O Ribeirão Piraí vem sendo historicamente utilizado para captação de água pelos 

municípios de Salto, Indaiatuba e Cabreúva. Em 2003, estes municípios se 

meio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, 

garanta o abastecimento público, cuja área a ser alagada encontra

Bairro Pedregulho.  

Além do vale do Piraí, o bairro do Pedregulho 

a paisagem privilegiada, composta por 

(Figuras 1 e 2) com a ocorrência 

(Figura 3).  

 

 

 

 

e diretrizes para o uso da terra são definidas durante a etapa de 

em um plano de manejo. Segundo a Lei 9.985/2000, o zoneamento consiste na 

definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e 

normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos 

os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. A etapa de 

zoneamento constitui peça central na elaboração do plano de manejo.  

O SNUC prevê em seu Artigo 27 que as unidades de conservação devem dispor de um 

plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico fundamentado nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação e voltado a estabelecer o zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais.  

TOS NATURAIS E HISTÓRICOS DO BAIRRO PEDREGULHO 

O bairro rural do Pedregulho, localizado no município de Itu no Estado de São Paulo, 

por seus atributos naturais, históricos e culturais.  

O bairro abriga parte da microbacia do Ribeirão Piraí, com trechos bem preservados de 

O Ribeirão Piraí nasce em Cabreúva e deságua no Rio Jundiaí, que por sua vez é 

Rio Tietê, compondo com os Rios Piracicaba e Capivari a bacia PCJ

O Ribeirão Piraí vem sendo historicamente utilizado para captação de água pelos 

municípios de Salto, Indaiatuba e Cabreúva. Em 2003, estes municípios se 

meio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, para a construção de uma represa que 

garanta o abastecimento público, cuja área a ser alagada encontra-se parcialmente inserida no 

Além do vale do Piraí, o bairro do Pedregulho apresenta outras belezas naturais como 

ada, composta por campos de matacões e manchas de 

com a ocorrência pitoresca de cactáceas em meio a árvores da Mata Atlântica
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uso da terra são definidas durante a etapa de 

. Segundo a Lei 9.985/2000, o zoneamento consiste na 

definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e 

sito de proporcionar os meios e as condições para que todos 

os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. A etapa de 

ades de conservação devem dispor de um 

plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico fundamentado nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação e voltado a estabelecer o zoneamento e as normas que 

O bairro rural do Pedregulho, localizado no município de Itu no Estado de São Paulo, 

 

ibeirão Piraí, com trechos bem preservados de 

gua no Rio Jundiaí, que por sua vez é 

Rio Tietê, compondo com os Rios Piracicaba e Capivari a bacia PCJ(Piracicaba, 

O Ribeirão Piraí vem sendo historicamente utilizado para captação de água pelos 

municípios de Salto, Indaiatuba e Cabreúva. Em 2003, estes municípios se uniram a Itu por 

para a construção de uma represa que 

se parcialmente inserida no 

outras belezas naturais como 

 vegetação nativa 

cactáceas em meio a árvores da Mata Atlântica 
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Figura 

 

Figura 2: Vegetação florestal na APA Pedregulho. 
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Figura 3: Ocorrência

 
Historicamente dedicad

recentemente têm se ocupado da produção de cana

suinocultura e equinos.  

Algumas fazendas históricas exploram sua vocação pa

Existem propriedades muito antigas que remontam a

propriedades dos séculos XVIII

importantes da história do Brasil, desde a chegada dos 

a produção de café e o período dos bandeirantes. 

 

 

: Ocorrências de cactáceas associadas aos matacões de granito.

Historicamente dedicadas ao café, as propriedades rurais do bairro Pedregulho 

se ocupado da produção de cana-de-açúcar, eucalipto, pecuária, 

Algumas fazendas históricas exploram sua vocação para o turismo rural e ecológico. 

muito antigas que remontam ao século XVI (Figura 

XVIII (Figura 5) e XIX (Figura 6). Estas fazendas retratam partes 

importantes da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses, a escravização dos índios, 

a produção de café e o período dos bandeirantes.  

24 

 

 

de cactáceas associadas aos matacões de granito. 

bairro Pedregulho 

açúcar, eucalipto, pecuária, 

ra o turismo rural e ecológico. 

 4), passando por 

. Estas fazendas retratam partes 

, a escravização dos índios, 
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Figura 4: Fazenda Concórdia localizada 

 

 

: Fazenda Concórdia localizada na APA Pedregulho. Construída em 159

25 

na APA Pedregulho. Construída em 1595. 
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Figura 

 

A Fazenda Limoeiro da Concórdia, construí

Francisco de Paula (Figura 7), construída em 1960 e o Armazém do Limoeiro, construído em 

1901 (Figura 8). Estes locais são muito frequentados pela população local e também por 

turistas. Há a realização de eventos culturais como a apresentação de músicos de

repentistas (cururu).  

Figura 6: Sede da Fazenda Limoeiro da Concórdia. 

 

Figura 5: Fazenda Pirahy, construída no século XVIII. 

A Fazenda Limoeiro da Concórdia, construída no século XIX (Figura 6), abriga a Capela São 

), construída em 1960 e o Armazém do Limoeiro, construído em 

). Estes locais são muito frequentados pela população local e também por 

turistas. Há a realização de eventos culturais como a apresentação de músicos de

: Sede da Fazenda Limoeiro da Concórdia. Fonte: http://www.armazemdolimoeiro.com.br/
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, abriga a Capela São 

), construída em 1960 e o Armazém do Limoeiro, construído em 

). Estes locais são muito frequentados pela população local e também por 

turistas. Há a realização de eventos culturais como a apresentação de músicos de raiz e 

 

http://www.armazemdolimoeiro.com.br/ 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Figura 7: Capela São Francisco de Paula, localizada no Bairro do Limoeiro,

 

Capela São Francisco de Paula, localizada no Bairro do Limoeiro, na APA Pedregulho.
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na APA Pedregulho. 
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Figura 8: Armazém do Limoeiro, construído em 1901, reúne moradores e visitantes aos finais de 

 

 

Armazém do Limoeiro, construído em 1901, reúne moradores e visitantes aos finais de 
semana. 
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Armazém do Limoeiro, construído em 1901, reúne moradores e visitantes aos finais de 
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Embora mantenha suas características rurais, o bairro Pedregulho localiza

margens da Rodovia SP 300, que desponta como um eixo de desenvolvimento promissor para 

a região, pois sua localização favorece atividades comerciais e industriais. Há também um 

grande núcleo populacional situado às margens do km 91, que se encontra em situação 

irregular e ocupa a faixa de preservação permanente do Ribeirão P

recentemente tem havido o surgimento de novas ocupações 

Pedregulho.  

Dada sua importância ambiental, a região do bairro Pedregulho foi incorporada ao 

perímetro na APA Estadual Cabreúva no ano de 2006. 

importante região para o município 

também a ordenação do território, em 2013 foi criada a APA Municipal

Assim como ocorre com outras áreas protegidas, o princip

APA Pedregulho é equilibrar os objetivos socioeconômicos e ecológicos: permitir o 

desenvolvimento econômico das populações ali inseridas sem que haja o esgotamento ou a 

degeneração dos recursos naturais e culturais que a fazem tão única. Este desafio foi 

incorporado a este plano de manejo, priorizando ações de mediação de conflitos entre uso do 

solo e proteção dos recursos naturais através d

regimes consensuais de gestão 

(em especial a Prefeitura de Itu)

 

1.3. ATO DE CRIAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL

 
A APA Municipal Pedregulho foi criada pela Lei 

durante a gestão do prefeito 

Considera-se como órgão gestor a Prefeitura Municipal representada pelas Secretarias 

Municipais do Meio Ambiente, 

A Lei Municipal prevê o Conselho Gestor da APA Municipal, de caráter consultivo, 

constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

organizações da sociedade civil, tendo como objet

I - Garantir o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 

disposições complementares;

 

Embora mantenha suas características rurais, o bairro Pedregulho localiza

300, que desponta como um eixo de desenvolvimento promissor para 

pois sua localização favorece atividades comerciais e industriais. Há também um 

grande núcleo populacional situado às margens do km 91, que se encontra em situação 

a faixa de preservação permanente do Ribeirão P

ecentemente tem havido o surgimento de novas ocupações irregularesno interior da APA 

Dada sua importância ambiental, a região do bairro Pedregulho foi incorporada ao 

a APA Estadual Cabreúva no ano de 2006. Com o objetivo de trazer a gestão d

região para o município de Itu, assegurando a conservação dos recursos h

ordenação do território, em 2013 foi criada a APA Municipal do Pedregulho.

Assim como ocorre com outras áreas protegidas, o principal desafio para a gestão 

é equilibrar os objetivos socioeconômicos e ecológicos: permitir o 

envolvimento econômico das populações ali inseridas sem que haja o esgotamento ou a 

egeneração dos recursos naturais e culturais que a fazem tão única. Este desafio foi 

plano de manejo, priorizando ações de mediação de conflitos entre uso do 

solo e proteção dos recursos naturais através de metodologia participativa e 

regimes consensuais de gestão a serem implementados por órgãos governamentais envolvidos

(em especial a Prefeitura de Itu),o setor privado e a sociedade civil. 

E GESTÃO MUNICIPAL 

A APA Municipal Pedregulho foi criada pela Lei 1.610 de 13 de Dezembro de 2013, 

durante a gestão do prefeito Antônio Luiz Carvalho Gomes.  

se como órgão gestor a Prefeitura Municipal representada pelas Secretarias 

Municipais do Meio Ambiente, Obras e Serviços Viários e Planejamento. 

A Lei Municipal prevê o Conselho Gestor da APA Municipal, de caráter consultivo, 

constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

organizações da sociedade civil, tendo como objetivos centrais: 

o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 

disposições complementares; 
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Embora mantenha suas características rurais, o bairro Pedregulho localiza-se às 

300, que desponta como um eixo de desenvolvimento promissor para 

pois sua localização favorece atividades comerciais e industriais. Há também um 

grande núcleo populacional situado às margens do km 91, que se encontra em situação 

a faixa de preservação permanente do Ribeirão Piraí, sendo que 

no interior da APA 

Dada sua importância ambiental, a região do bairro Pedregulho foi incorporada ao 

Com o objetivo de trazer a gestão desta 

a conservação dos recursos hídricos e 

do Pedregulho.  

al desafio para a gestão da 

é equilibrar os objetivos socioeconômicos e ecológicos: permitir o 

envolvimento econômico das populações ali inseridas sem que haja o esgotamento ou a 

egeneração dos recursos naturais e culturais que a fazem tão única. Este desafio foi 

plano de manejo, priorizando ações de mediação de conflitos entre uso do 

e metodologia participativa e proposição de 

órgãos governamentais envolvidos 

ezembro de 2013, 

se como órgão gestor a Prefeitura Municipal representada pelas Secretarias 

A Lei Municipal prevê o Conselho Gestor da APA Municipal, de caráter consultivo, 

constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 
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II - Propor e assessorar

instituições de pesquisa, instituições financeir

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso;

III - Propor ações conjuntas entre o município

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

conforme sua adequação aos interesses ambientais do território;

IV - Promover articulação intermunicipal, objetivando a solução de

relativos à proteção ambiental;

V - Acionar os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

lei ou de atos legais de caráter ambiental;

VI - Definir as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas pr

nesta Lei; 

VII - Acompanhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei;

VIII - Participar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

nesta lei. 

São atribuições do Conselho Gestor

I - Apoiar na elaboração do Plano de Manejo, no prazo máximo de 02 (dois) anos a 

contar da data de vigência desta lei e fiscalizar seu cumprimento;

II - Propor outras normas de interesse da APA Municipal e acompanhar sua gestão;

III - Propor o Plano de Manejo da APA Municipal Pedregulho;

IV - Aprovar no âmbito de sua competência, planos, programas e projetos a serem 

implementados na APA Municipal ou a ela relacionados;

V - Manifestar-se quanto ao licenciamento ambiental de atividades desenvolvidas nos 

limites da APA; 

VI - Propor, quando necessário, a elaboração e implementação de planos 

emergenciais; 

VII - Criar ou dissolver câmaras técnicas para tratar de assuntos específicos, indicando

seus respectivos membros;

 

Propor e assessorar a celebração de convênios com outras esferas de governo, 

instituições de pesquisa, instituições financeiras públicas e privadas, organizações não 

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso;

ropor ações conjuntas entre o município e órgãos das outras esferas de governo 

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

conforme sua adequação aos interesses ambientais do território; 

articulação intermunicipal, objetivando a solução de problemas comuns 

relativos à proteção ambiental; 

os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

lei ou de atos legais de caráter ambiental; 

as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas pr

companhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei;

articipar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

Conselho Gestorreferentes à gestão da APA Municipal Pedregulho:

na elaboração do Plano de Manejo, no prazo máximo de 02 (dois) anos a 

contar da data de vigência desta lei e fiscalizar seu cumprimento; 

outras normas de interesse da APA Municipal e acompanhar sua gestão;

opor o Plano de Manejo da APA Municipal Pedregulho; 

no âmbito de sua competência, planos, programas e projetos a serem 

implementados na APA Municipal ou a ela relacionados; 

quanto ao licenciamento ambiental de atividades desenvolvidas nos 

, quando necessário, a elaboração e implementação de planos 

riar ou dissolver câmaras técnicas para tratar de assuntos específicos, indicando

seus respectivos membros; 
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a celebração de convênios com outras esferas de governo, 

as públicas e privadas, organizações não 

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso; 

e órgãos das outras esferas de governo 

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

problemas comuns 

os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas previstas 

companhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei; 

articipar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

icipal Pedregulho: 

na elaboração do Plano de Manejo, no prazo máximo de 02 (dois) anos a 

outras normas de interesse da APA Municipal e acompanhar sua gestão; 

no âmbito de sua competência, planos, programas e projetos a serem 

quanto ao licenciamento ambiental de atividades desenvolvidas nos 

, quando necessário, a elaboração e implementação de planos 

riar ou dissolver câmaras técnicas para tratar de assuntos específicos, indicando 
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VIII - Aprovar os documentos e as propostas encaminhadas por suas câmaras técnicas;

IX - Estimular a captação de recursos para programas na APA Municipal, através de 

doações, estabelecimento de convênios, dotações do Poder Público e demais formas de 

captação de recursos nacionais e internacionais;

X - Priorizar a aplicação dos recursos provenientes das

Municipal; 

XI - Promover a articulação entre órgãos governamentais, sociedade civil e 

organizações não-governamentais, visando atender aos objetivos desta lei;

XII - Fazer gestões junto aos municípios contíguos a esta APA Municipal

contribuir para que suas ações integrem os objetivos a que se refere esta lei;

XIII - Avaliar o cumprimento dos programas, planos, projetos e ações pertinentes a 

esta APA Municipal; 

XIV - Acompanhar o Relatório de Qualidade Ambiental da APA Mu

periodicamente, com base no setor ecológico

aos atos da Administração Pública;

XV - Rever o Plano de Gestão Ambiental da APA Pedregulho com a periodicidade que 

vier a ser definida. 

 

1.4. LIMITES, LOCALIZAÇÃO

 

A APA Pedregulhoestá situada n

do Estado de São Paulo pertencente à região administrativa de Sorocaba

A APA Pedregulho é 

pela Figura

 

provar os documentos e as propostas encaminhadas por suas câmaras técnicas;

a captação de recursos para programas na APA Municipal, através de 

doações, estabelecimento de convênios, dotações do Poder Público e demais formas de 

captação de recursos nacionais e internacionais; 

a aplicação dos recursos provenientes das multas aplicadas na APA 

romover a articulação entre órgãos governamentais, sociedade civil e 

governamentais, visando atender aos objetivos desta lei;

azer gestões junto aos municípios contíguos a esta APA Municipal

contribuir para que suas ações integrem os objetivos a que se refere esta lei;

valiar o cumprimento dos programas, planos, projetos e ações pertinentes a 

companhar o Relatório de Qualidade Ambiental da APA Mu

periodicamente, com base no setor ecológico-econômico, a fim de conferir maior clareza 

aos atos da Administração Pública; 

ever o Plano de Gestão Ambiental da APA Pedregulho com a periodicidade que 

LIMITES, LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

está situada na porção nordeste do município de Itu

pertencente à região administrativa de Sorocaba.  

 constituída por 4.788 hectares. Sua delimitação é 

pela Figura 
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provar os documentos e as propostas encaminhadas por suas câmaras técnicas; 

a captação de recursos para programas na APA Municipal, através de 

doações, estabelecimento de convênios, dotações do Poder Público e demais formas de 

multas aplicadas na APA 

romover a articulação entre órgãos governamentais, sociedade civil e 

governamentais, visando atender aos objetivos desta lei; 

azer gestões junto aos municípios contíguos a esta APA Municipal, de forma a 

contribuir para que suas ações integrem os objetivos a que se refere esta lei; 

valiar o cumprimento dos programas, planos, projetos e ações pertinentes a 

companhar o Relatório de Qualidade Ambiental da APA Municipal 

econômico, a fim de conferir maior clareza 

ever o Plano de Gestão Ambiental da APA Pedregulho com a periodicidade que 

o município de Itu, região central 

hectares. Sua delimitação é apresentada 

9.
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Figura 

 

Figura 9: Localização do município de Itu e da APA Pedregulho. 
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O acesso principalà APA Pedregulho se faz por meio da Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Bueno Couto (SP 300). Esta rodovia interliga as cidades de Jundiaí e Itu, passando por 

Itupeva e Cabreúva. A rodovia

principal acesso ao interior da APA é feito por acesso a t

rodovia, acessando-se a estrada municipal ITU 439

 
 
1.5. HISTÓRICO DE CRIAÇÃO

Para que se compreenda os motivos e evento

Pedregulho é preciso considerar 

1984. Neste ano, as Leis Estaduais 

como área de proteção ambiental a região urbana e rural do

Cajamar e Jundiaí.  

Justificou-se a criação desta

causadoras de degradação da qualidade 

impedir, especialmente:  

 

principalà APA Pedregulho se faz por meio da Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Bueno Couto (SP 300). Esta rodovia interliga as cidades de Jundiaí e Itu, passando por 

rodovia corresponde em grande parte ao limite sul da APA. 

sso ao interior da APA é feito por acesso a trevo localizado no Km 89,9 desta 

estrada municipal ITU 439 indicada pela Figura 10. 

Figura 10: Estradas e acessos locais. 

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA APAPEDREGULHO 

Para que se compreenda os motivos e eventos que levaram à criação da APA Municipal 

considerar alguns atos do governo estadual que ocorreram n

Leis Estaduais 4.023, 4.055 e 4.095/1984 foram promulgadas, declarando 

como área de proteção ambiental a região urbana e rural dos município

se a criação destas APA para evitar ou impedir o exercício de atividades 

causadoras de degradação da qualidade ambiental, por meio de medidas que procurassem 
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principalà APA Pedregulho se faz por meio da Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Bueno Couto (SP 300). Esta rodovia interliga as cidades de Jundiaí e Itu, passando por 

em grande parte ao limite sul da APA. O 

izado no Km 89,9 desta 

indicada pela Figura 10.  

 

levaram à criação da APA Municipal 

atos do governo estadual que ocorreram no ano de 

foram promulgadas, declarando 

unicípios de Cabreúva, 

APA para evitar ou impedir o exercício de atividades 

ambiental, por meio de medidas que procurassem 
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I - a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar os 

mananciais de águas, o solo e o ar; 

II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais 

sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na zona de vida silvestre; 

III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou 

acentuado assoreamento nas coleções hídricas; e 

IV - o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e da 

fauna locais. Estas medidas encontram correspondência direta com a Lei Federal 6.902/1981 

que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 

As leis que criaram as APA Cabreúva e Jundiaí 

Decreto nº 43.284, de 03 de J

a recuperação dos remanescentes da biota local, bem como a proteção e recuperação dos 

cursos d'água.  

Posteriormente, em 2006, a APA Cabreúva foi ampliada pela Lei Estadual n°12.289,

02 de Março de 2006, incluindo parcelas dos municípios de Indaiatuba, Itu e Salto com a 

finalidade de estender a proteção 

região do Bairro Pedregulho passou a integrar a APA 

O maciço montanhoso do Japi, formado pelas serras do Japí, Guaxinduva, Guaxatuba e 

Cristais, e os seus recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí e

Mirim, são atributos comuns das APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, formando um contínuo de 

área protegidas. Por isto, a abordagem destas unidades tendeu naturalmente para uma gestão 

unificada3. Assim, os territórios das três APA estão interligado

hectares, dos quais 49.329 ha (43,4%) da APA Jundiaí, 37.197 ha (37,2%) da APA Cabreúva e 

13.400 ha (13,4%) da APA Cajamar

Os municípios que compõem estas APA vêm

acelerado processo de urbanização com recuo das áreas agrícolas. Observa

polos industriais e oferta de serviços, 

como o espraiamento das 

conjuntos habitacionais de interesse social e condomínios fechados. 

                                                
3
http://institutojapi.org/apacabreuva.html

 

a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar os 

mananciais de águas, o solo e o ar;  

a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais 

sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na zona de vida silvestre; 

o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou 

acentuado assoreamento nas coleções hídricas; e  

o de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e da 

Estas medidas encontram correspondência direta com a Lei Federal 6.902/1981 

que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 

iaram as APA Cabreúva e Jundiaí foram regulamentadas em conjunto pelo 

Julho de 1998. Este decreto previa ações voltadas à preservação e 

a recuperação dos remanescentes da biota local, bem como a proteção e recuperação dos 

Posteriormente, em 2006, a APA Cabreúva foi ampliada pela Lei Estadual n°12.289,

incluindo parcelas dos municípios de Indaiatuba, Itu e Salto com a 

finalidade de estender a proteção à bacia do Ribeirão Piraí (Artigo 1º). N

região do Bairro Pedregulho passou a integrar a APA Estadual Cabreúva.  

O maciço montanhoso do Japi, formado pelas serras do Japí, Guaxinduva, Guaxatuba e 

Cristais, e os seus recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí e

Mirim, são atributos comuns das APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, formando um contínuo de 

área protegidas. Por isto, a abordagem destas unidades tendeu naturalmente para uma gestão 

territórios das três APA estão interligados, compreendendo 99.835 

hectares, dos quais 49.329 ha (43,4%) da APA Jundiaí, 37.197 ha (37,2%) da APA Cabreúva e 

13.400 ha (13,4%) da APA Cajamar (Figura 11). 

Os municípios que compõem estas APA vêm vivenciando nos últimos anos um 

banização com recuo das áreas agrícolas. Observa-se a ampliação de 

industriais e oferta de serviços, principalmente ao longo das rodovias estaduais, bem 

como o espraiamento das áreas urbanas para implantação de áreas residenciais como 

conjuntos habitacionais de interesse social e condomínios fechados.  

         
http://institutojapi.org/apacabreuva.html 
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a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar os 

a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais que impliquem 

sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na zona de vida silvestre;  

o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou 

o de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e da 

Estas medidas encontram correspondência direta com a Lei Federal 6.902/1981 

que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental.  

das em conjunto pelo 

previa ações voltadas à preservação e 

a recuperação dos remanescentes da biota local, bem como a proteção e recuperação dos 

Posteriormente, em 2006, a APA Cabreúva foi ampliada pela Lei Estadual n°12.289, de 

incluindo parcelas dos municípios de Indaiatuba, Itu e Salto com a 

à bacia do Ribeirão Piraí (Artigo 1º). Neste momento a 

O maciço montanhoso do Japi, formado pelas serras do Japí, Guaxinduva, Guaxatuba e 

Cristais, e os seus recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí e do Jundiaí-

Mirim, são atributos comuns das APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, formando um contínuo de 

área protegidas. Por isto, a abordagem destas unidades tendeu naturalmente para uma gestão 

s, compreendendo 99.835 

hectares, dos quais 49.329 ha (43,4%) da APA Jundiaí, 37.197 ha (37,2%) da APA Cabreúva e 

vivenciando nos últimos anos um 

se a ampliação de 

principalmente ao longo das rodovias estaduais, bem 

urbanas para implantação de áreas residenciais como 
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Porém, em toda a região há um rico patrimônio natural, paisagístico, histórico, cultural 

e religioso que potencializa vários segmentos 

cachoeiras, hotéis-fazenda, a Estrada Parque Itu/Cabreúva (a Rodovia dos Romeiros) e

monumentos históricos, como a igreja do Carmo em Itu (Figura 12). 

 

Figura 11: Localização 

 

 

Porém, em toda a região há um rico patrimônio natural, paisagístico, histórico, cultural 

e religioso que potencializa vários segmentos de turismo. Destacam-se antigas vias férreas, 

fazenda, a Estrada Parque Itu/Cabreúva (a Rodovia dos Romeiros) e

, como a igreja do Carmo em Itu (Figura 12).  

: Localização das APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí. 
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Porém, em toda a região há um rico patrimônio natural, paisagístico, histórico, cultural 

se antigas vias férreas, 

fazenda, a Estrada Parque Itu/Cabreúva (a Rodovia dos Romeiros) e muitos 
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Figura 12: Igreja e convento Nossa Senhora do Carmo em Itu. Fonte: UNESP. Disponível em 
http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/252428.

 
Em 2011, a Associação de Moradores e Proprietários do Bairro Pedregulho iniciou a 

realização de estudos e levantamentos do meio físico e socioeconômico para caracterizar a 

região e estruturar uma proposta de criação de APA Municipal 

do perímetro da APA Estadual, com o objetivo de municipalizar a gestão do território. A 

PROECO Ambiental participou dos trabalhos nesta etapa, produzindo cartas e mapas temáticos 

com os limites propostos para a APA, as faixas de altimetria e decliv

drenagem e outros.  

Assim, no ano de 2013 foi promulgada a 

2013, que criou a Área de Proteção Ambiental Municipal Pedregulho no município de Itu. 

O território que compreende o Bairro Pedregulho 

sobreposição de parte do perímetro da APA Estadual (Cabreúv

 

1.6. OBJETIVOS DA APA PED

 

Destacam-se como objetivos principais

Municipal nº 1.610/2013:  

I. Promover a ordenação do uso e 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos 

II. Proteger a biodiversidade;

 

Igreja e convento Nossa Senhora do Carmo em Itu. Fonte: UNESP. Disponível em 
http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/252428. 

Em 2011, a Associação de Moradores e Proprietários do Bairro Pedregulho iniciou a 

realização de estudos e levantamentos do meio físico e socioeconômico para caracterizar a 

região e estruturar uma proposta de criação de APA Municipal Pedregulho, sobreposta 

do perímetro da APA Estadual, com o objetivo de municipalizar a gestão do território. A 

PROECO Ambiental participou dos trabalhos nesta etapa, produzindo cartas e mapas temáticos 

com os limites propostos para a APA, as faixas de altimetria e declividade, traçado da 

Assim, no ano de 2013 foi promulgada a Lei Municipal 1.610, de 13 de dezembro de 

2013, que criou a Área de Proteção Ambiental Municipal Pedregulho no município de Itu. 

O território que compreende o Bairro Pedregulho encontra-se, portanto, como uma 

sobreposição de parte do perímetro da APA Estadual (Cabreúva) e APA Municipal Pedregulho. 

OBJETIVOS DA APA PEDREGULHO 

objetivos principais da APA Pedregulho, definidos pelo Artigo 5º da Lei 

I. Promover a ordenação do uso e ocupação do solo e a compatibilização das 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais; 

II. Proteger a biodiversidade; 
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Igreja e convento Nossa Senhora do Carmo em Itu. Fonte: UNESP. Disponível em 

Em 2011, a Associação de Moradores e Proprietários do Bairro Pedregulho iniciou a 

realização de estudos e levantamentos do meio físico e socioeconômico para caracterizar a 

Pedregulho, sobreposta a parte 

do perímetro da APA Estadual, com o objetivo de municipalizar a gestão do território. A 

PROECO Ambiental participou dos trabalhos nesta etapa, produzindo cartas e mapas temáticos 

idade, traçado da 

, de 13 de dezembro de 

2013, que criou a Área de Proteção Ambiental Municipal Pedregulho no município de Itu.  

se, portanto, como uma 

a) e APA Municipal Pedregulho.  

da APA Pedregulho, definidos pelo Artigo 5º da Lei 

do solo e a compatibilização das 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

III. Proteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

Ribeirões Piraí, Ingá, Cana Verde e córrego São José;

IV. Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico da 

região; 

V. Desenvolver o turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

ambientes naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 

fazendas localizadas na região;

VI. Promover a melhoria da qualidade de vida da população;

VII. Controlar a ocupação irregular na área protegida;

VIII. Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

recursos bióticos e abióticos. 

 

1.7. DIRETRIZES DAAPA PEDREGULHO

 

A Lei Municipal 1.610/2013 define em seu artigo 6º as diretrizes 

os objetivos de criação da APA Municipal Pedregulho:

I - a adoção de medidas que visem garantir a qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos; 

II - a preservação dos remanescentes de mata nativa, bem como a proteção das áreas de 

preservação permanente e a recuperação das matas ciliares;

III - a proteção das várzeas, consideradas de preservação permanente, onde nenhuma 

interferência poderá ser efetuada sem autorização prévia expedida pelos órgãos competentes;

IV - a prevenção de 

necessárias para práticas agrícolas deverá ser previamente autorizada pelo Poder Público, 

ficando expressamente proibidas a práticas de queimadas com natureza diversa da anterior 

por meio da imposição de penalidades aos responsáveis, como forma de proteger os 

remanescentes florestais e o equilíbrio ambiental da região, instituindo

programas de prevenção de incêndios;

 

III. Proteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

Piraí, Ingá, Cana Verde e córrego São José; 

IV. Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico da 

o turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 

fazendas localizadas na região; 

VI. Promover a melhoria da qualidade de vida da população; 

lar a ocupação irregular na área protegida; 

VIII. Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

recursos bióticos e abióticos.  

EDREGULHO 

A Lei Municipal 1.610/2013 define em seu artigo 6º as diretrizes gerais para alcançar 

os objetivos de criação da APA Municipal Pedregulho: 

a adoção de medidas que visem garantir a qualidade e quantidade dos recursos 

a preservação dos remanescentes de mata nativa, bem como a proteção das áreas de 

rvação permanente e a recuperação das matas ciliares; 

a proteção das várzeas, consideradas de preservação permanente, onde nenhuma 

interferência poderá ser efetuada sem autorização prévia expedida pelos órgãos competentes;

a prevenção de incêndios na área rural, sendo que a prática de queimadas 

necessárias para práticas agrícolas deverá ser previamente autorizada pelo Poder Público, 

ficando expressamente proibidas a práticas de queimadas com natureza diversa da anterior 

ão de penalidades aos responsáveis, como forma de proteger os 

remanescentes florestais e o equilíbrio ambiental da região, instituindo-se a elaboração de 

programas de prevenção de incêndios; 
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III. Proteger os recursos hídricos e as áreas de mananciais das bacias hidrográficas dos 

IV. Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico da 

o turismo sustentável na região em vista da especificidade dos 

naturais e da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das 

VIII. Recuperar os passivos ambientais decorrentes de processos de degradação de 

gerais para alcançar 

a adoção de medidas que visem garantir a qualidade e quantidade dos recursos 

a preservação dos remanescentes de mata nativa, bem como a proteção das áreas de 

a proteção das várzeas, consideradas de preservação permanente, onde nenhuma 

interferência poderá ser efetuada sem autorização prévia expedida pelos órgãos competentes; 

incêndios na área rural, sendo que a prática de queimadas 

necessárias para práticas agrícolas deverá ser previamente autorizada pelo Poder Público, 

ficando expressamente proibidas a práticas de queimadas com natureza diversa da anterior 

ão de penalidades aos responsáveis, como forma de proteger os 

se a elaboração de 
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V - o estímulo à atividade agropecuária e à silvicultura na área 

cobertura florestal nativa, por meio de orientação técnica e normativa, bem como incentivos 

ao associativismo rural, de forma a garantir a conservação ambiental concomitante com a 

exploração econômica; 

VI - o incentivo ao cultivo sob os

VII - o levantamento da estrutura fundiária atual na zona rural, a fim de embasar os 

programas de apoio à agricultura e o planejamento da produção e das atividades de turismo;

VIII - a adoção de critérios ambientalmente 

regularmente instaladas ou a se instalar de modo a preservar o patrimônio natural, histórico, 

arquitetônico, cultural e científico da região, além de possibilitar o desenvolvimento 

econômico; 

IX - a exigência de prévio licen

realizadas na APA, por meio de avaliação de impacto ambiental, conforme a legislação 

estadual e federal, a fim de garantir a análise e mitigação dos impactos decorrentes de sua 

implantação e funcionamento

X - o estímulo à atividade turística que valorize os atributos naturais, arquitetônicos, 

históricos ou culturais da região, com base em planejamento voltado à preservação e à 

estruturação necessária para o desenvolvimento de tal atividade;

XI - a adoção de normas específicas para preservação de imóveis de valor histórico, 

arquitetônico e cultural, propondo formas e incentivos para viabilizar sua conservação e 

aproveitamento; 

XII - a adoção de normas específicas para o parcelamento do solo e de critérios par

implantação de infraestrutura, compatibilizando com a conservação ambiental;

XIII - a utilização agropecuária das terras da APA deverá respeitar as normas do Sistema 

de Capacidade de Uso das Terras e suas respectivas práticas conservacionistas;

XIV - a mecanização, quando possível, deverá ser feita dentro de critérios de 

conservação dos solos a fim de evitar problemas como compactação, pulverização e erosão;

XV - o preparo do solo e os tratos culturais deverão ser feitos acompanhando as curvas 

de nível do terreno, sendo proibido o cultivo do terreno perpendicular às curvas de nível;

 

o estímulo à atividade agropecuária e à silvicultura na área rural desprovida de 

cobertura florestal nativa, por meio de orientação técnica e normativa, bem como incentivos 

ao associativismo rural, de forma a garantir a conservação ambiental concomitante com a 

o incentivo ao cultivo sob os critérios da agricultura orgânica; 

o levantamento da estrutura fundiária atual na zona rural, a fim de embasar os 

programas de apoio à agricultura e o planejamento da produção e das atividades de turismo;

a adoção de critérios ambientalmente sustentáveis para as atividades 

regularmente instaladas ou a se instalar de modo a preservar o patrimônio natural, histórico, 

arquitetônico, cultural e científico da região, além de possibilitar o desenvolvimento 

a exigência de prévio licenciamento ambiental para obras impactantes a serem 

realizadas na APA, por meio de avaliação de impacto ambiental, conforme a legislação 

estadual e federal, a fim de garantir a análise e mitigação dos impactos decorrentes de sua 

implantação e funcionamento; 

o estímulo à atividade turística que valorize os atributos naturais, arquitetônicos, 

históricos ou culturais da região, com base em planejamento voltado à preservação e à 

estruturação necessária para o desenvolvimento de tal atividade; 

normas específicas para preservação de imóveis de valor histórico, 

arquitetônico e cultural, propondo formas e incentivos para viabilizar sua conservação e 

a adoção de normas específicas para o parcelamento do solo e de critérios par

implantação de infraestrutura, compatibilizando com a conservação ambiental;

a utilização agropecuária das terras da APA deverá respeitar as normas do Sistema 

de Capacidade de Uso das Terras e suas respectivas práticas conservacionistas;

ecanização, quando possível, deverá ser feita dentro de critérios de 

conservação dos solos a fim de evitar problemas como compactação, pulverização e erosão;

o preparo do solo e os tratos culturais deverão ser feitos acompanhando as curvas 

terreno, sendo proibido o cultivo do terreno perpendicular às curvas de nível;
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rural desprovida de 

cobertura florestal nativa, por meio de orientação técnica e normativa, bem como incentivos 

ao associativismo rural, de forma a garantir a conservação ambiental concomitante com a 

o levantamento da estrutura fundiária atual na zona rural, a fim de embasar os 

programas de apoio à agricultura e o planejamento da produção e das atividades de turismo; 

sustentáveis para as atividades 

regularmente instaladas ou a se instalar de modo a preservar o patrimônio natural, histórico, 

arquitetônico, cultural e científico da região, além de possibilitar o desenvolvimento 

ciamento ambiental para obras impactantes a serem 

realizadas na APA, por meio de avaliação de impacto ambiental, conforme a legislação 

estadual e federal, a fim de garantir a análise e mitigação dos impactos decorrentes de sua 

o estímulo à atividade turística que valorize os atributos naturais, arquitetônicos, 

históricos ou culturais da região, com base em planejamento voltado à preservação e à 

normas específicas para preservação de imóveis de valor histórico, 

arquitetônico e cultural, propondo formas e incentivos para viabilizar sua conservação e 

a adoção de normas específicas para o parcelamento do solo e de critérios para 

implantação de infraestrutura, compatibilizando com a conservação ambiental; 

a utilização agropecuária das terras da APA deverá respeitar as normas do Sistema 

de Capacidade de Uso das Terras e suas respectivas práticas conservacionistas; 

ecanização, quando possível, deverá ser feita dentro de critérios de 

conservação dos solos a fim de evitar problemas como compactação, pulverização e erosão; 

o preparo do solo e os tratos culturais deverão ser feitos acompanhando as curvas 

terreno, sendo proibido o cultivo do terreno perpendicular às curvas de nível; 
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XVI - a adoção de práticas disponíveis para cada tipo de exploração que minimizem ou 

impeçam o escoamento superficial da água, favorecendo assim sua infiltração para as camadas

profundas do solo; 

XVII - as práticas de manejo das atividades agropecuárias na APA Municipal deverão 

prever as boas práticas conservacionistas do solo;

XVIII - o desenvolvimento de uma política pública de habitação de interesse social, 

visando atender a demanda atual e coibir ocupações irregulares e clandestinas;

XIX - a implantação de um sistema de planejamento viário que vise à melhoria da 

acessibilidade e estímulo ao transporte coletivo, ao pedestre e ao ciclista, dentro do contexto 

de preservação do patrimônio natural, histórico e cultural da região;

XX - a adequação e provimento de melhorias nas estradas vicinais na área rural, visando 

à manutenção das condições de tráfego e o controle dos processos erosivos decorrentes do 

escoamento superficial das águas pluviais;

XXI - a adoção de sistemas de drenagem adequados que impeçam o desenvolvimento de 

processos, erosivos notadamente nas estradas e caminhos que cortem áreas agrícolas;

XXII - o desenvolvimento de programas de manejo de resíduos sólidos, com ê

redução de sua produção, no reuso e na reciclagem;

XXIII - o desenvolvimento de campanhas de divulgação e orientação, voltadas à 

população local e aos turistas, de forma a envolvê

meio ambiente propostos por

XXIV - a integração do Município de Itu com os Municípios vizinhos visando à adoção das 

normas aqui propostas, em áreas lindeiras à APA Municipal Pedregulho.

 

1.8. A GESTÃO DA APA PEDREG

 
Conforme estabelecido pelo Artigo 15 da Lei 

Ambiental deve dispor de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

administração, sendo constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e da população residente. 

 

a adoção de práticas disponíveis para cada tipo de exploração que minimizem ou 

impeçam o escoamento superficial da água, favorecendo assim sua infiltração para as camadas

as práticas de manejo das atividades agropecuárias na APA Municipal deverão 

prever as boas práticas conservacionistas do solo; 

o desenvolvimento de uma política pública de habitação de interesse social, 

demanda atual e coibir ocupações irregulares e clandestinas;

a implantação de um sistema de planejamento viário que vise à melhoria da 

acessibilidade e estímulo ao transporte coletivo, ao pedestre e ao ciclista, dentro do contexto 

patrimônio natural, histórico e cultural da região; 

a adequação e provimento de melhorias nas estradas vicinais na área rural, visando 

à manutenção das condições de tráfego e o controle dos processos erosivos decorrentes do 

águas pluviais; 

a adoção de sistemas de drenagem adequados que impeçam o desenvolvimento de 

processos, erosivos notadamente nas estradas e caminhos que cortem áreas agrícolas;

o desenvolvimento de programas de manejo de resíduos sólidos, com ê

redução de sua produção, no reuso e na reciclagem; 

o desenvolvimento de campanhas de divulgação e orientação, voltadas à 

população local e aos turistas, de forma a envolvê-los com os princípios de conservação do 

meio ambiente propostos por esta lei, através de programas de educação ambiental;

a integração do Município de Itu com os Municípios vizinhos visando à adoção das 

normas aqui propostas, em áreas lindeiras à APA Municipal Pedregulho. 

GESTÃO DA APA PEDREGULHO PELO MUNICÍPIO 

Conforme estabelecido pelo Artigo 15 da Lei Federal 9.985/2000, A Área de Proteção 

de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 

civil e da população residente.  
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a adoção de práticas disponíveis para cada tipo de exploração que minimizem ou 

impeçam o escoamento superficial da água, favorecendo assim sua infiltração para as camadas 

as práticas de manejo das atividades agropecuárias na APA Municipal deverão 

o desenvolvimento de uma política pública de habitação de interesse social, 

demanda atual e coibir ocupações irregulares e clandestinas; 

a implantação de um sistema de planejamento viário que vise à melhoria da 

acessibilidade e estímulo ao transporte coletivo, ao pedestre e ao ciclista, dentro do contexto 

a adequação e provimento de melhorias nas estradas vicinais na área rural, visando 

à manutenção das condições de tráfego e o controle dos processos erosivos decorrentes do 

a adoção de sistemas de drenagem adequados que impeçam o desenvolvimento de 

processos, erosivos notadamente nas estradas e caminhos que cortem áreas agrícolas; 

o desenvolvimento de programas de manejo de resíduos sólidos, com ênfase na 

o desenvolvimento de campanhas de divulgação e orientação, voltadas à 

los com os princípios de conservação do 

esta lei, através de programas de educação ambiental; 

a integração do Município de Itu com os Municípios vizinhos visando à adoção das 

985/2000, A Área de Proteção 

de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 
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O Conselho Gestor da APA Municipal

sendo constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

organizações da sociedade civil, tendo com

I - Garantir o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 

disposições complementares;

II - Propor e assessorar

instituições de pesquisa, instituições fi

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso;

III - Propor ações conjuntas entre o mu

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

conforme sua adequação aos interesses ambientais do território;

IV - Promover articulação intermunicipal, objetivando a sol

relativos à proteção ambiental;

V - Acionar os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

lei ou de atos legais de caráter ambiental;

VI - Definir as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas previstas 

nesta Lei; 

VII - Acompanhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei;

VIII - Participar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

nesta lei. 

O Conselho Gestor possui 

vistas a subsidiar a gestão da APA, sempre que houver necessidade de avaliações e pareceres 

de caráter técnico. 

O Conselho Gestor da APA Pedregulho possui um calendário anual que prevê reuniões 

mensais ordinárias, sendo possível agendar reuniões extraordinárias. 

Sua composição é definida através do 

I - 05 (cinco) representantes do Órgão Público Municipal;

II - 01 (um) representante da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu;

 

O Conselho Gestor da APA Municipal Pedregulho foi definido quando de sua criação, 

sendo constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

organizações da sociedade civil, tendo como objetivos centrais: 

o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 

disposições complementares; 

Propor e assessorar a celebração de convênios com outras esferas de governo, 

instituições de pesquisa, instituições financeiras públicas e privadas, organizações não 

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso;

ropor ações conjuntas entre o município e órgãos das outras esferas de governo 

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

conforme sua adequação aos interesses ambientais do território; 

articulação intermunicipal, objetivando a solução de problemas comuns 

relativos à proteção ambiental; 

os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

lei ou de atos legais de caráter ambiental; 

as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas previstas 

companhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei;

articipar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

O Conselho Gestor possui caráter consultivo e pode instituir Câmaras Técnicas com 

vistas a subsidiar a gestão da APA, sempre que houver necessidade de avaliações e pareceres 

O Conselho Gestor da APA Pedregulho possui um calendário anual que prevê reuniões 

mensais ordinárias, sendo possível agendar reuniões extraordinárias.  

Sua composição é definida através do Decreto nº 2.009, de 04 de Fevereiro de 2014:

entantes do Órgão Público Municipal; 

01 (um) representante da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu;
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foi definido quando de sua criação, 

sendo constituído por representantes do órgão público municipal, da Câmara Municipal e das 

o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, e em suas 

a celebração de convênios com outras esferas de governo, 

nanceiras públicas e privadas, organizações não 

governamentais, ou outros que possam contribuir para a concretização dos programas 

previstos nesta lei, respeitada a previsão orçamentária aprovada para o ano em curso; 

nicípio e órgãos das outras esferas de governo 

de maneira a integrar os programas constantes nesta lei e os planos de ação regionais 

ução de problemas comuns 

os órgãos fiscalizadores competentes quando do não cumprimento desta 

as prioridades para aplicação de recursos provenientes das multas previstas 

companhar a implementação e efetivação das diretrizes gerais desta lei; 

articipar e/ou acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes 

e pode instituir Câmaras Técnicas com 

vistas a subsidiar a gestão da APA, sempre que houver necessidade de avaliações e pareceres 

O Conselho Gestor da APA Pedregulho possui um calendário anual que prevê reuniões 

evereiro de 2014: 

01 (um) representante da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu; 
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III - 01 (um) representante da Agência Reguladora de Serviços Delegados 

IV - 01 (um) representante do Consórcio Intermunicipal 

V - 04 (quatro) representantes das Organizações da Sociedade Civil.

 

 

 

 

 

 

01 (um) representante da Agência Reguladora de Serviços Delegados 

01 (um) representante do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pira

04 (quatro) representantes das Organizações da Sociedade Civil. 
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01 (um) representante da Agência Reguladora de Serviços Delegados - AR-ITU; 

do Ribeirão Piraí; 
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1.9. ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano de Manejo é um documento técnico que oficializa o planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas em um

objetivos que justificaram a sua criação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente

Plano de Manejo deve ser um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, 

incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições 

para o uso, ações a serem desenvolvidas e como deve se dar o manejo

em uma unidade de conservação

possíveis corredores ecológicos que podem ser 

também prever a implantação de estruturas físicas dentro 

O Artigo 27 da Lei 9.985/200

conservação deve ser elaborado no prazo 

criação. Assim, o segundo semestre de 2015 marca o início da elaboração deste 

documento norteador do desenvolvimento sustentável para a APA Pedregulho.

Cientes da importância que o plano de manejo apresenta para a ordenação do 

território em uma unidade de conservação, 

instrumento legal para que autorize ou negue a implantação de um determinado 

empreendimento, os proprietários e

Associação, contrataram a PROECO Ambiental para o desenvolvimento deste documento. 

Dentre os requisitos contratuais, havia a exigência de que o documento fosse construído com 

a participação direta e constante do Conselho Gestor. 

Esta participação do Conselho Gestor foi viabilizada pela realização de reuniões com 

periodicidade mensal a quinzenal, em que as

eram apresentadas e discutidas exaustivamente

referentes ao zoneamento da unidade. 

em zonas que serão submeti

estabelecido pela Lei Federal 9.985/2000. 

Portanto, o plano de manejo foi sendo construído de forma participativa a partir das 

considerações dos membros do Conselho Gestor representantes da Soci

                                                
4
 Disponível em http://www.mma.gov.br/areas

Acesso em julho de 2015.  

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA PEDREGULHO 

O Plano de Manejo é um documento técnico que oficializa o planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas em uma unidade de conservação, em conformidade com os 

justificaram a sua criação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente

Plano de Manejo deve ser um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, 

incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições 

para o uso, ações a serem desenvolvidas e como deve se dar o manejo dos recursos naturais 

em uma unidade de conservação. Avalia também as características do entorno da unidade e os 

corredores ecológicos que podem ser estabelecidos ou priorizados

também prever a implantação de estruturas físicas dentro da unidade.  

985/2000 estabelece que o Plano de Manejo de uma unidade de 

conservação deve ser elaborado no prazo máximo de cinco anos a partir da data de sua 

criação. Assim, o segundo semestre de 2015 marca o início da elaboração deste 

documento norteador do desenvolvimento sustentável para a APA Pedregulho.

Cientes da importância que o plano de manejo apresenta para a ordenação do 

território em uma unidade de conservação, e que em sua ausência o município não dispõe de 

mento legal para que autorize ou negue a implantação de um determinado 

os proprietários e moradores do Bairro Pedregulho, por meio de sua 

Associação, contrataram a PROECO Ambiental para o desenvolvimento deste documento. 

s contratuais, havia a exigência de que o documento fosse construído com 

a participação direta e constante do Conselho Gestor.  

Esta participação do Conselho Gestor foi viabilizada pela realização de reuniões com 

periodicidade mensal a quinzenal, em que as propostas elaboradas pela PROECO Ambiental 

eram apresentadas e discutidas exaustivamente pelos participantes, em especial as definições 

referentes ao zoneamento da unidade. O zoneamento consiste na divisão espacial 

em zonas que serão submetidas a diferentes graus de proteção e regras de uso

estabelecido pela Lei Federal 9.985/2000.  

Portanto, o plano de manejo foi sendo construído de forma participativa a partir das 

considerações dos membros do Conselho Gestor representantes da Sociedade Civil, Poder 

         
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/plano
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O Plano de Manejo é um documento técnico que oficializa o planejamento das 

a unidade de conservação, em conformidade com os 

justificaram a sua criação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente4 (MMA), o 

Plano de Manejo deve ser um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, 

incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, restrições 

dos recursos naturais 

. Avalia também as características do entorno da unidade e os 

estabelecidos ou priorizados, podendo 

estabelece que o Plano de Manejo de uma unidade de 

de cinco anos a partir da data de sua 

criação. Assim, o segundo semestre de 2015 marca o início da elaboração deste importante 

documento norteador do desenvolvimento sustentável para a APA Pedregulho. 

Cientes da importância que o plano de manejo apresenta para a ordenação do 

e que em sua ausência o município não dispõe de 

mento legal para que autorize ou negue a implantação de um determinado 

moradores do Bairro Pedregulho, por meio de sua 

Associação, contrataram a PROECO Ambiental para o desenvolvimento deste documento. 

s contratuais, havia a exigência de que o documento fosse construído com 

Esta participação do Conselho Gestor foi viabilizada pela realização de reuniões com 

propostas elaboradas pela PROECO Ambiental 

pelos participantes, em especial as definições 

O zoneamento consiste na divisão espacial do território 

s de proteção e regras de uso, conforme 

Portanto, o plano de manejo foi sendo construído de forma participativa a partir das 

edade Civil, Poder 

conservacao/plano-de-manejo. 
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Público e moradores, buscando

momento, o documento já apresentando 

das zonas e seus regimes de uso

direta, representadas pelas Oficinas Participativas, em atendimento ao exposto pelo Artigo 27 

da Lei Federal 9.985/2000 que instrui que durante a elaboração, atualização e implementação 

do Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambi

participação da população residente. 

 

1.9.1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO
 

A elaboração do plano de manejo da 

roteiros metodológicos para elaboração de plano de manejo

Áreas de Proteção Ambiental

Sua elaboração foi estruturada 

como propor diretrizes e programas de gestão 

correspondem a capítulos: 

1. Informações gerais:Trata da legislação, histórico de criação, localização e acessos. 

Foram produzidos mapas e cartogramas com o objetivo de ilustrar a localização e os 

acessos à APA.  

2. Diagnósticos: este item encontra

2.1. Diagnóstico meio 

informações referentes à Geologia, 

Clima, Pedologia, Recursos Hídricos 

A metodologia para a realização dos diagnósticos do meio físico foi fundamentada em 

levantamentos de dados secundários disponíveis, não obstante houve a realização de 

levantamentos exploratórios de campo e também a elaboração de algumas 

cartas temáticas pela PROECO Ambiental. 

2.2. Diagnósticos meio biótico: 

informações referentes à Flora e Fauna na APA Pedregulho. 

caracterização da vegetação 

da fauna foram realizadas expedições de campo que deram origem a dados primários 

 

Público e moradores, buscando-se um consenso inicial em sua origem. Em um segundo 

apresentando um certo grau de consenso em relação à demarcação 

das zonas e seus regimes de uso, foi então levado às instâncias de participação popular mais 

direta, representadas pelas Oficinas Participativas, em atendimento ao exposto pelo Artigo 27 

da Lei Federal 9.985/2000 que instrui que durante a elaboração, atualização e implementação 

do Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental deve ser assegurada a ampla 

participação da população residente.  

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

do plano de manejo da APA Pedregulho teve como fundamento 

para elaboração de plano de manejo, em especial aqueles voltados às 

Áreas de Proteção Ambiental (IBAMA, 2001; INEA, 2014).  

Sua elaboração foi estruturada para gerar, avaliar, sistematizar informações

como propor diretrizes e programas de gestão pertencentes aos seguintes eixos

Trata da legislação, histórico de criação, localização e acessos. 

oram produzidos mapas e cartogramas com o objetivo de ilustrar a localização e os 

este item encontra-se subdividido em três:  

Diagnóstico meio físico: envolvendo levantamento, análise, geração de 

informações referentes à Geologia, Recursos Minerais, Riscos Geotécnicos, 

Clima, Pedologia, Recursos Hídricos na APA Pedregulho. 

A metodologia para a realização dos diagnósticos do meio físico foi fundamentada em 

levantamentos de dados secundários disponíveis, não obstante houve a realização de 

levantamentos exploratórios de campo e também a elaboração de algumas análises espaciais e 

cartas temáticas pela PROECO Ambiental.  

Diagnósticos meio biótico: envolvendo levantamento, análise, geração de 

informações referentes à Flora e Fauna na APA Pedregulho. A metodologia para a 

rização da vegetação fundamentou-se em dados secundários, já para o lev

da fauna foram realizadas expedições de campo que deram origem a dados primários 
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se um consenso inicial em sua origem. Em um segundo 

em relação à demarcação 

articipação popular mais 

direta, representadas pelas Oficinas Participativas, em atendimento ao exposto pelo Artigo 27 

da Lei Federal 9.985/2000 que instrui que durante a elaboração, atualização e implementação 

ental deve ser assegurada a ampla 

teve como fundamento alguns 

, em especial aqueles voltados às 

informações, bem 

encentes aos seguintes eixos temáticos que 

Trata da legislação, histórico de criação, localização e acessos. 

oram produzidos mapas e cartogramas com o objetivo de ilustrar a localização e os 

envolvendo levantamento, análise, geração de 

Recursos Minerais, Riscos Geotécnicos, Geomorfologia, 

A metodologia para a realização dos diagnósticos do meio físico foi fundamentada em 

levantamentos de dados secundários disponíveis, não obstante houve a realização de 

análises espaciais e 

envolvendo levantamento, análise, geração de 

A metodologia para a 

se em dados secundários, já para o levantamento 

da fauna foram realizadas expedições de campo que deram origem a dados primários 
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apresentados neste plano de manejo. O detalhamento metodológico é apresentado adiante, 

junto aos diagnósticos temáticos. 

2.3. Diagnóstico meio socioeconômico:

socioeconômica do município de Itu e região. Há também alguns apontamentos sobre o 

socioeconômico da população residente na APA Pedregulho. Destaca

análise da estrutura fundiária da APA Pedregulho

a caracterização do município e regional, foram usados dados secundários. A estrutura 

fundiária e o perfil socioeconômico da população 

entrevistas e outros métodos indiretos, detalhados junto aos diagnósticos.

3. Zoneamento:a partir das informações obtidas na 

com contribuições provenientes do Conselho Gestor da APA Pedregulho, foi elaborado 

um zoneamento preliminar. 

aprovação popular por meio de oficina

apresentadas pelos participantes foram inc

sendo destacadas sublinhadas. 

4. Programas de Gestão:

Pedregulho no período 2016

cronogramas e indicadores para q

5. Recursos e linhas de financiamento: 

financiamentos para apoiar a produção rural, o turismo e outras atividades indicadas 

pelo Plano de Manejo. Traz também alguns exemplos 

ambientais que podem servir de modelo à APA Pedregulho. 

6. Participação popular: 

implementados para a elaboração deste plano de manejo. 

 

 

 

 

apresentados neste plano de manejo. O detalhamento metodológico é apresentado adiante, 

icos.  

Diagnóstico meio socioeconômico: envolve a caracterização 

socioeconômica do município de Itu e região. Há também alguns apontamentos sobre o 

da população residente na APA Pedregulho. Destaca-se a elaboração e a

análise da estrutura fundiária da APA Pedregulho, contendo os limites das propriedades

a caracterização do município e regional, foram usados dados secundários. A estrutura 

fundiária e o perfil socioeconômico da população residente na APA foram obti

entrevistas e outros métodos indiretos, detalhados junto aos diagnósticos. 

a partir das informações obtidas na etapa de Diagnósticos e também 

provenientes do Conselho Gestor da APA Pedregulho, foi elaborado 

um zoneamento preliminar. Este zoneamento foi apresentado e 

aprovação popular por meio de oficinas participativas. Algumas contribuições 

apresentadas pelos participantes foram incorporadas ao texto do plano de manejo, 

sendo destacadas sublinhadas.  

Programas de Gestão:são apresentados os programas que permitirão a gestão da APA 

período 2016-2020. Os programas são acompanhados de metas, 

cronogramas e indicadores para que sua gestão seja efetiva.  

Recursos e linhas de financiamento: são apresentadas fontes de recursos e linhas de 

financiamentos para apoiar a produção rural, o turismo e outras atividades indicadas 

pelo Plano de Manejo. Traz também alguns exemplos bem-sucedidos

ambientais que podem servir de modelo à APA Pedregulho.  

Participação popular: são apresentados os relatos dos processos participativos 

implementados para a elaboração deste plano de manejo.  

 

44 

apresentados neste plano de manejo. O detalhamento metodológico é apresentado adiante, 

envolve a caracterização histórica e 

socioeconômica do município de Itu e região. Há também alguns apontamentos sobre o perfil 

se a elaboração e a 

, contendo os limites das propriedades. Para 

a caracterização do município e regional, foram usados dados secundários. A estrutura 

residente na APA foram obtidos através de 

de Diagnósticos e também 

provenientes do Conselho Gestor da APA Pedregulho, foi elaborado 

foi apresentado e submetido à 

Algumas contribuições 

orporadas ao texto do plano de manejo, 

são apresentados os programas que permitirão a gestão da APA 

. Os programas são acompanhados de metas, 

são apresentadas fontes de recursos e linhas de 

financiamentos para apoiar a produção rural, o turismo e outras atividades indicadas 

sucedidos de programas 

são apresentados os relatos dos processos participativos 
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1.10. LEGISLAÇÃO DE REFERÊ

 
A elaboração do plano de manejo da APA Pedregulho fundamentou

de instrumentos legais, sendo que os principais são apresentados abaixo. 

 

 
- LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964:
providências”  
 
- DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967: “
1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas) ” 
 
- LEI NO. 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972:
dá outras providências. ”  
 
- LEI Nº 6.567, DE 24 DE SETEMBRO DE 1978 
o aproveitamento das substâncias minerais que especifica e dá outras providências. ” 
 
- LEI Nº 6.766, DE 19 de dezembro de 1979: “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e 
dá outras Providências. ”  
 
- LEI Nº 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981: “Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas 
de Proteção Ambiental e dá outras providências. ”  
 
- INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 26 DE 21 DE JUNHO DE 1982: “Dispõe sobre a extensão da 
fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados a outros municípios. ” 
 
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
 
- DECRETO Nº 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990: “
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 
Ambiente, e dá outras providências. ” 
 
- LEI Nº 8.982, DE 24 DE JANEIRO DE 1995
de setembro de 1978, alterado pela Lei nº 7.312, de 16 de maio de 1985”.
 
- LEI Nº 9.314, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996
28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. ” 

 
- LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000: “
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
outras providências. ” 

 
- LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006: “Dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. ” 
 

 

LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A elaboração do plano de manejo da APA Pedregulho fundamentou

de instrumentos legais, sendo que os principais são apresentados abaixo.  

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

DE NOVEMBRO DE 1964: “Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá 

LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967: “Dá nova redação ao Decreto
1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas) ”  

DE DEZEMBRO DE 1972: “Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e 

LEI Nº 6.567, DE 24 DE SETEMBRO DE 1978 – “dispõe sobre regime especial para exploração e 
o aproveitamento das substâncias minerais que especifica e dá outras providências. ” 

º 6.766, DE 19 de dezembro de 1979: “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e 

LEI Nº 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981: “Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas 
de Proteção Ambiental e dá outras providências. ”   

INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 26 DE 21 DE JUNHO DE 1982: “Dispõe sobre a extensão da 
fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados a outros municípios. ” 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988  

99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990: “Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 
Ambiente, e dá outras providências. ”  

LEI Nº 8.982, DE 24 DE JANEIRO DE 1995 – “Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 6.567, de 2
de setembro de 1978, alterado pela Lei nº 7.312, de 16 de maio de 1985”. 

LEI Nº 9.314, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996 – “Altera dispositivos do Decreto
28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. ”  

LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000: “Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006: “Dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. ”  
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A elaboração do plano de manejo da APA Pedregulho fundamentou-se em uma série 

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 

Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e 

dispõe sobre regime especial para exploração e 
o aproveitamento das substâncias minerais que especifica e dá outras providências. ”  

º 6.766, DE 19 de dezembro de 1979: “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e 

LEI Nº 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981: “Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas 

INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 26 DE 21 DE JUNHO DE 1982: “Dispõe sobre a extensão da 
fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados a outros municípios. ”  

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio 

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 6.567, de 24 

vos do Decreto-lei nº 227, de 

, incisos I, II, III e VII da 
Conservação da Natureza e dá 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006: “Dispõe sobre a utilização e proteção da 
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- RESOLUÇÃO SMA Nº 48, DE 26 DE MAIO DE 2014 
meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. ”

 
- Lei nº 4.023, de 22 de Maio 
rural do Município de Cabreúva.”
 
- Lei nº 4.055, de 04 de Junho
e rural do Município de Cajamar”
 
- Lei nº 4.095, de 12 de junho de 1984 
e rural do Município de Jundiaí. ”
 
- DECRETO Nº 27.576, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1987 
Hídricos, dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gestão 
de Recursos Hídricos, e dá outras pr
 
- DECRETO Nº 43.284, DE 03 DE JULHO DE 1998 
maio de 1984, e nº 4.095, de 12 de junho de 1984, que declaram áreas de proteção ambiental 
as regiões urbanas e rurais dos Municípios de Cabreúva e Jundiaí,
providências correlatas. ” 
 
- Lei nº 12.289, de 02 de março de 2006 
APA de Cabreúva, na forma que especifica. ”
 
- DECRETO Nº 60.133, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no 
Estado de São Paulo e dá providências correlatas”. 
 
 

 
- LEI COMPLEMENTAR Nº 770, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006: “Plano Diretor 
Município da Estância Turística de Itu.”.
 
- LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 14 DE JULHO DE 2010: “
Plano Diretor Participativo da Estância Turística de Itu, dispõe sobre o parcelamento, disciplina 
e ordenamento do uso e ocupação do solo do município da Estância Turística de Itu”. 
 
- LEI Nº 1.610, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013: 
Pedregulho no município de Itu, e dá outras providências".

 
- DECRETO Nº 2.009, DE 04 DE FEVER
Municipal Pedregulho, e dá outras providências”. 
 

 

 

 

RESOLUÇÃO SMA Nº 48, DE 26 DE MAIO DE 2014 – “Dispõe sobre as condutas infracionais ao 
meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. ” 

 
 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 de 1984 – “Declara área de proteção ambiental a região urbana e 
rural do Município de Cabreúva.” 

de Junho de 1984 – “Declara área de proteção ambiental a região urbana 
e rural do Município de Cajamar” 

Lei nº 4.095, de 12 de junho de 1984 – “Declara área de proteção ambiental a região ur
e rural do Município de Jundiaí. ” 

DECRETO Nº 27.576, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1987 – “Cria o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gestão 
de Recursos Hídricos, e dá outras providências”. 

DECRETO Nº 43.284, DE 03 DE JULHO DE 1998 – “Regulamenta as Leis nº 4.023, de 22 de 
maio de 1984, e nº 4.095, de 12 de junho de 1984, que declaram áreas de proteção ambiental 
as regiões urbanas e rurais dos Municípios de Cabreúva e Jundiaí, respectivamente, e dá 

Lei nº 12.289, de 02 de março de 2006 – “Altera os limites da Área de Proteção Ambiental 
APA de Cabreúva, na forma que especifica. ” 

DECRETO Nº 60.133, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 – “Declara as espécies da fauna silvestre 
ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no 
Estado de São Paulo e dá providências correlatas”.  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

LEI COMPLEMENTAR Nº 770, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006: “Plano Diretor Participativo do 
Município da Estância Turística de Itu.”. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 14 DE JULHO DE 2010: “Estabelece normas complementares ao 
Plano Diretor Participativo da Estância Turística de Itu, dispõe sobre o parcelamento, disciplina 

o do uso e ocupação do solo do município da Estância Turística de Itu”. 

LEI Nº 1.610, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013: "Cria a Área de Proteção Ambiental Municipal 
Pedregulho no município de Itu, e dá outras providências". 

DECRETO Nº 2.009, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014 – “Regulamenta o Conselho Gestor da APA 
Municipal Pedregulho, e dá outras providências”.  
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“Dispõe sobre as condutas infracionais ao 

“Declara área de proteção ambiental a região urbana e 

“Declara área de proteção ambiental a região urbana 

“Declara área de proteção ambiental a região urbana 

“Cria o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gestão 

“Regulamenta as Leis nº 4.023, de 22 de 
maio de 1984, e nº 4.095, de 12 de junho de 1984, que declaram áreas de proteção ambiental 

respectivamente, e dá 

“Altera os limites da Área de Proteção Ambiental - 

es da fauna silvestre 
ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no 

Participativo do 

Estabelece normas complementares ao 
Plano Diretor Participativo da Estância Turística de Itu, dispõe sobre o parcelamento, disciplina 

o do uso e ocupação do solo do município da Estância Turística de Itu”.  

"Cria a Área de Proteção Ambiental Municipal 

“Regulamenta o Conselho Gestor da APA 
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1.11. PRINCIPAIS AMEAÇAS À

PEDREGULHO 

 
Assim como outras unidades de conservação, a APA Pedregulho sofre com pressões 

decorrentes de sua proximidade em relação a centros urbanizados. O centro 

que marca o início da ocupação do município, 

APA, no entanto, percebe-se nos últimos anos uma expansão em direção à porção leste do 

município, representada pela 

Administrativo do município. Esta expansão 

qual já começam a ser construídos alguns condomínios e loteamentos fechados. 

A APA Pedregulho ocupa região limítrofe aos municípios de Salto, Indaiatuba e 

Cabreúva, estando muito próxima ao distrito industrial de Cabreúva

acesso é rápido e fácil pela rodovia SP 300. 

de certa forma, às políticas de expansão urbana definidas por todos estes municípios. 

sentido é muito positivo que a APA Pedre

desta forma, é possível que haja maior controle do Estado sobre a ocupação da área adjacente 

à APA Pedregulho.  

Nos últimos anos tem havido forte pressão por urbanização

faz evidente pela expansão de p

caráter habitacional podem alterar as características naturais da APA, prejudicando a 

manutenção da biodiversidade e a qualidade dos mananciais. É importante, portanto, 

estabeleça o controle desta expansão e se regulamente a forma como tais ocupações devem 

ocorrer.  

A expansão urbana regional trouxe consigo o aumento na frequência de invasões 

ocupações irregulares em imóveis rurais. Na APA Pedregulho há uma ocupaç

localizada em cavas de uma antiga pedreira próxima ao Km 91 da SP 300, denominada 

“Pedreira Menino Jesus da Lapa”. Esta ocupação possui cerca de 25 anos, no entanto há 

outras ocupações em fase inicial, localizadas principalmente ao long

439, principal acesso à APA através da Rodovia SP 300. 

Além da expansão de áreas urbanizadas com fins residenciais, há também p

industrialização, uma vez que a região está inserida no eixo Campinas

rodovias como vetores para o crescimento econômico. 

 

PRINCIPAIS AMEAÇAS À CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE

Assim como outras unidades de conservação, a APA Pedregulho sofre com pressões 

decorrentes de sua proximidade em relação a centros urbanizados. O centro 

que marca o início da ocupação do município, localiza-se relativamente distante da ár

se nos últimos anos uma expansão em direção à porção leste do 

representada pela construção do Shopping Center, Hotel Ibis, além do Novo Centro 

Administrativo do município. Esta expansão tem como vetor a Rodovia SP 

qual já começam a ser construídos alguns condomínios e loteamentos fechados. 

APA Pedregulho ocupa região limítrofe aos municípios de Salto, Indaiatuba e 

Cabreúva, estando muito próxima ao distrito industrial de Cabreúva, denominado Jacaré, cujo 

acesso é rápido e fácil pela rodovia SP 300. Esta característica faz com que a APA esteja sujeita, 

de certa forma, às políticas de expansão urbana definidas por todos estes municípios. 

sentido é muito positivo que a APA Pedregulho se mantenha inserida na APA Estadual CCJ, pois 

desta forma, é possível que haja maior controle do Estado sobre a ocupação da área adjacente 

Nos últimos anos tem havido forte pressão por urbanização, sendo que e

pela expansão de projetos de parcelamento do solo na região. Estes projetos de 

caráter habitacional podem alterar as características naturais da APA, prejudicando a 

manutenção da biodiversidade e a qualidade dos mananciais. É importante, portanto, 

estabeleça o controle desta expansão e se regulamente a forma como tais ocupações devem 

A expansão urbana regional trouxe consigo o aumento na frequência de invasões 

imóveis rurais. Na APA Pedregulho há uma ocupaç

localizada em cavas de uma antiga pedreira próxima ao Km 91 da SP 300, denominada 

“Pedreira Menino Jesus da Lapa”. Esta ocupação possui cerca de 25 anos, no entanto há 

outras ocupações em fase inicial, localizadas principalmente ao longo da estrada municipal ITU

439, principal acesso à APA através da Rodovia SP 300.  

Além da expansão de áreas urbanizadas com fins residenciais, há também p

, uma vez que a região está inserida no eixo Campinas-Sorocaba e tem suas 

como vetores para o crescimento econômico. Assim, a proximidade com as rodovias 
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OLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA APA 

Assim como outras unidades de conservação, a APA Pedregulho sofre com pressões 

decorrentes de sua proximidade em relação a centros urbanizados. O centro histórico de Itu, 

se relativamente distante da área da 

se nos últimos anos uma expansão em direção à porção leste do 

construção do Shopping Center, Hotel Ibis, além do Novo Centro 

vetor a Rodovia SP 300, ao longo da 

qual já começam a ser construídos alguns condomínios e loteamentos fechados.  

APA Pedregulho ocupa região limítrofe aos municípios de Salto, Indaiatuba e 

denominado Jacaré, cujo 

Esta característica faz com que a APA esteja sujeita, 

de certa forma, às políticas de expansão urbana definidas por todos estes municípios. Neste 

gulho se mantenha inserida na APA Estadual CCJ, pois 

desta forma, é possível que haja maior controle do Estado sobre a ocupação da área adjacente 

, sendo que esta pressão se 

. Estes projetos de 

caráter habitacional podem alterar as características naturais da APA, prejudicando a 

manutenção da biodiversidade e a qualidade dos mananciais. É importante, portanto, que se 

estabeleça o controle desta expansão e se regulamente a forma como tais ocupações devem 

A expansão urbana regional trouxe consigo o aumento na frequência de invasões e 

imóveis rurais. Na APA Pedregulho há uma ocupação irregular 

localizada em cavas de uma antiga pedreira próxima ao Km 91 da SP 300, denominada 

“Pedreira Menino Jesus da Lapa”. Esta ocupação possui cerca de 25 anos, no entanto há várias 

o da estrada municipal ITU 

Além da expansão de áreas urbanizadas com fins residenciais, há também pressão por 

Sorocaba e tem suas 

Assim, a proximidade com as rodovias 
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estaduais SP 300 e SP 097 atua como fator de indução à industrialização e prestação de 

serviços, devendo ser objeto de atenção por parte do poder público, ao criar mec

permitam este tipo de atividade em harmonia com a proteção aos mananciais. 

Nas propriedades rurais, persistem algumas práticas que ameaçam a regeneração da 

vegetação e a manutenção da biodiversidade. Dentre elas, destaca

algumas propriedades tendo acesso irrestrito a áreas de preservação permanente e campos de 

matacões.  Os danos ecológicos causados poderiam ser evitados se houves

da pastagem, pois ao se potencializar a produção de forragem 

produtividade.  

Com acesso irrestrito, a

avançado de regeneração também 

às plântulas e indivíduos vegetais de pequeno porte. 

Além da presença do gado, ocorrem queimadas periódicas, provocadas com o intuito 

de prover novas pastagens ao gado e também por razões culturais, para “limpar o terreno”. 

Estas queimadas concentram

Setembro), comprometendo ainda mais a biodiversidade e a regeneração natural. 

Outra consequência negativa das queimadas à conservação da biodiversidade é que

ao prejudicar a vegetação nativa e expor o solo, este acaba sendo colonizado por espécies 

exóticas invasoras, tais como a braquiária e capim

agressivas e de difícil manejo. 

 

 

estaduais SP 300 e SP 097 atua como fator de indução à industrialização e prestação de 

serviços, devendo ser objeto de atenção por parte do poder público, ao criar mec

permitam este tipo de atividade em harmonia com a proteção aos mananciais. 

Nas propriedades rurais, persistem algumas práticas que ameaçam a regeneração da 

vegetação e a manutenção da biodiversidade. Dentre elas, destaca-se a presença do gado

algumas propriedades tendo acesso irrestrito a áreas de preservação permanente e campos de 

matacões.  Os danos ecológicos causados poderiam ser evitados se houvesse o correto manejo 

, pois ao se potencializar a produção de forragem têm-se ganhos ambientais e de 

Com acesso irrestrito, algumas áreas de florestas em estado intermediário ou 

avançado de regeneração também acabam sendo utilizadas pelo gado, nestes casos, 

às plântulas e indivíduos vegetais de pequeno porte.  

Além da presença do gado, ocorrem queimadas periódicas, provocadas com o intuito 

de prover novas pastagens ao gado e também por razões culturais, para “limpar o terreno”. 

Estas queimadas concentram-se nos meses mais secos do ano (Junho, 

tembro), comprometendo ainda mais a biodiversidade e a regeneração natural. 

Outra consequência negativa das queimadas à conservação da biodiversidade é que

ao prejudicar a vegetação nativa e expor o solo, este acaba sendo colonizado por espécies 

invasoras, tais como a braquiária e capim-gordura. Tais espécies são invasoras 

agressivas e de difícil manejo.  
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estaduais SP 300 e SP 097 atua como fator de indução à industrialização e prestação de 

serviços, devendo ser objeto de atenção por parte do poder público, ao criar mecanismos que 

permitam este tipo de atividade em harmonia com a proteção aos mananciais.  

Nas propriedades rurais, persistem algumas práticas que ameaçam a regeneração da 

presença do gado, em 

algumas propriedades tendo acesso irrestrito a áreas de preservação permanente e campos de 

se o correto manejo 

nhos ambientais e de 

em estado intermediário ou 

nestes casos, há danos 

Além da presença do gado, ocorrem queimadas periódicas, provocadas com o intuito 

de prover novas pastagens ao gado e também por razões culturais, para “limpar o terreno”. 

unho, Julho, Agosto e 

tembro), comprometendo ainda mais a biodiversidade e a regeneração natural.  

Outra consequência negativa das queimadas à conservação da biodiversidade é que, 

ao prejudicar a vegetação nativa e expor o solo, este acaba sendo colonizado por espécies 

gordura. Tais espécies são invasoras 
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1.12. FICHA RESUMO 

 

Nome da Unidade de Conservação

Categoria 

Representantes 

Contato 

Localização da UC 

Endereço para correspondência

Telefone 

Área da UC (em hectares)

Coordenadas (UTM- SIRGAS)

Ato legal de criação 

Referenciais geográficos, acesso e 
limites 

Bioma 

  
 

 

 

Nome da Unidade de Conservação APA Pedregulho 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável 
APA Municipal 

Conselho Gestor 
Associação dos Proprietários e Moradores da 
APA Pedregulho 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

José Angel Lobato – Secretário de Obras da 
Prefeitura da Estância Turística de Itu e 
Presidente do Conselho Gestor da A
Pedegulho 

Itu, SP 

Endereço para correspondência Avenida Itu 400 Anos, s/n – Bairro Itu Novo 
Centro – CEP: 13303-500 Itu/SP

(11) 4886-9609 

(em hectares) 7.488,41 

SIRGAS) 23o 13’ 21’’ S    47o 10’ 56’’ W

Lei Municipal nº 1.610 de 13 de dezembro de 
2013 

Referenciais geográficos, acesso e Acessos a partir da rodovia SP 300
km 90 e SP 097 

Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa
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Unidade de Conservação de Uso Sustentável – 

Associação dos Proprietários e Moradores da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretário de Obras da 
Prefeitura da Estância Turística de Itu e 
Presidente do Conselho Gestor da APA 

Bairro Itu Novo 
500 Itu/SP 

10’ 56’’ W 

610 de 13 de dezembro de 

a partir da rodovia SP 300 próximo ao 

ta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) 
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2. 1. GEOLOGIA DA APA PEDR

 
2.1.1. OBJETIVO E METODOLOGIA

 
A caracterização da Geologia neste plano de manejo teve como objetivo 

substrato litológico e realizar a 

escala regional e focandoas condições existentes na APA Pedregulho. 

A caracterização litológica f

de dados secundários, tendo sido realizados levantamentos de campo a nível 

exploratório/confirmatório.  

A análise morfotectônica é composta pelo traçado de fraturas e lineamentos. São 

produtos de geoprocessamento 

sistemática do terreno por meio de imagem de satélite

banda de infravermelho médio. N

Definiram-se como traços de juntas ou fraturas o

aproximada de 300 metros. 

equalizado, exibida em modo monocromático ou em composições coloridas.

estruturais correspondem aos segmentos homogên

detalhada pode ser verificada em 

A partir da análise da densidade de fraturas, por meio da ferramenta “densidade” do 

pacote “Spatial Analyst” do ArcGis 10.4, foi feita a cl

estabelecidas três classes de dissecação: 1 

dissecado, 3 – fortemente dissecado. 

 
2.1.2. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA

 
2.1.2.1. LITOLOGIA 

A Geologia do Estado de São Paulo caracteriza

de rochas sedimentares fanerozóicas 

aproximadamente 75% do território, os outros 25% são cobertos por ro

representadas por ígneas e metamórficas pré

esparsos e associados à planície costeira (

Figura 13, que traz também um perfil esquemático destacando a posição da sup

 

GEOLOGIA DA APA PEDREGULHO 

TODOLOGIA 

A caracterização da Geologia neste plano de manejo teve como objetivo 

realizar a caracterização morfotectônica, partindo-se de uma análise

e focandoas condições existentes na APA Pedregulho.  

A caracterização litológica foi desenvolvida prioritariamente a partir de levant

de dados secundários, tendo sido realizados levantamentos de campo a nível 

 

A análise morfotectônica é composta pelo traçado de fraturas e lineamentos. São 

de geoprocessamento e fotointerpretação, consistindo fundamentalmente na análise 

sistemática do terreno por meio de imagem de satélite, preferencialmente correspondente

banda de infravermelho médio. Neste caso, foi utilizada a banda 5 do satélite Landsat 5. 

se como traços de juntas ou fraturas os segmentos homogêneos com extensão 

aproximada de 300 metros. Para facilitar a visualização, foi adotado contraste linear ou 

equalizado, exibida em modo monocromático ou em composições coloridas.

estruturais correspondem aos segmentos homogêneos de maior extensão.

detalhada pode ser verificada em MORAES (2007), MORAES e JIMÉNEZ-RUEDA (2008). 

partir da análise da densidade de fraturas, por meio da ferramenta “densidade” do 

pacote “Spatial Analyst” do ArcGis 10.4, foi feita a classificação da dissecação. 

estabelecidas três classes de dissecação: 1 - levemente dissecado, 2 – 

fortemente dissecado.  

O GEOLÓGICA 

A Geologia do Estado de São Paulo caracteriza-se predominantemente 

fanerozóicas que compõem a Bacia Sedimentar do Paraná e recobrem 

aproximadamente 75% do território, os outros 25% são cobertos por ro

representadas por ígneas e metamórficas pré-cambrianas. Há também depósitos cenozó

planície costeira (AB’SABER, 1992). Esta situação é apresentada pela 

Figura 13, que traz também um perfil esquemático destacando a posição da sup
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A caracterização da Geologia neste plano de manejo teve como objetivo descrever o 

de uma análise em 

oi desenvolvida prioritariamente a partir de levantamento 

de dados secundários, tendo sido realizados levantamentos de campo a nível 

A análise morfotectônica é composta pelo traçado de fraturas e lineamentos. São 

fundamentalmente na análise 

, preferencialmente correspondente à 

este caso, foi utilizada a banda 5 do satélite Landsat 5. 

s segmentos homogêneos com extensão 

ontraste linear ou 

equalizado, exibida em modo monocromático ou em composições coloridas.Os lineamentos 

eos de maior extensão. A metodologia 

RUEDA (2008).  

partir da análise da densidade de fraturas, por meio da ferramenta “densidade” do 

assificação da dissecação. Foram 

 moderadamente 

predominantemente pela ocorrência 

que compõem a Bacia Sedimentar do Paraná e recobrem 

aproximadamente 75% do território, os outros 25% são cobertos por rochas cristalinas 

cambrianas. Há também depósitos cenozóicos 

Esta situação é apresentada pela 

Figura 13, que traz também um perfil esquemático destacando a posição da superfície de 
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aplainamento da Serra do Japi (situada nas proximidades de Itu) em relação à exposição de 

outras unidades geológicas do Estado.  

O município de Itu localiza

Cambrianos da Faixa Ribeira 

Depressão Periférica Paulista 

A oeste, predominam materiais sedimentares, com destaque para os arenitos e 

sedimentos glaciais do Grupo Tubarão (MODENESI, 1974).

Figura 13: Distribuição das principais unidades geológicas do Estado de 

 

aplainamento da Serra do Japi (situada nas proximidades de Itu) em relação à exposição de 

outras unidades geológicas do Estado.   

O município de Itu localiza-se na faixa de transição entre os terrenos cristalinos Pré

Cambrianos da Faixa Ribeira (Província Mantiqueira) e materiais sedimentares associados

 (Figura 14).  

predominam materiais sedimentares, com destaque para os arenitos e 

sedimentos glaciais do Grupo Tubarão (MODENESI, 1974). 

: Distribuição das principais unidades geológicas do Estado de São Paulo. Fonte: AB’SABER 
(1992). 
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aplainamento da Serra do Japi (situada nas proximidades de Itu) em relação à exposição de 

se na faixa de transição entre os terrenos cristalinos Pré-

sedimentares associados à 

predominam materiais sedimentares, com destaque para os arenitos e 

 
Paulo. Fonte: AB’SABER 
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Figura 14: Litologias de maior expressão na região do município de Itu. Fonte: CPRM 

 

: Litologias de maior expressão na região do município de Itu. Fonte: CPRM 

53 

 

: Litologias de maior expressão na região do município de Itu. Fonte: CPRM (2010).
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Dentre os sedimentos do Grupo Tubarão, destacam

caracterizadoscomo sedimentos continentais e marinhos de constituição variada, depositados 

por geleiras ou sob influência glacial (ambientes proglacial ou peri

Carbonífera/Permiana. Neste contexto, destaca

geológico e paleontológico representado pelo varvito de Itu (ROCHA

de um ritmito constituído por sucessão regular de pares de litologias 

inferior, mais grossa, clara, de arenito fino

siltito/argilito. O contato é discordante entre os pares e brusco entre os estratos claro e escuro 

de cada par. A espessura das camadas

escuras mantêm-se constante

Evidências sedimentológicas, palinológicas e paleomagnéticas indicam um provável 

controle sazonal (anual) na deposição dos pares de litologias do varvito, semelh

argilas várvicas pleistocênicas. Cerca de 300 pares de litologias estão representados na 

pedreira de Itu. Estruturas sedimentares típicas do varvito estão belissimamente expostas na 

pedreira, assim como abundantes icnofósseis representando inv

bentônicos. São também notáveis, embora relativamente raros, dispersos no varvito, clastos 

caídos de tamanho e composição diversos e montículos de detritos glaciogênicos liberados de 

gelo flutuante (icebergs).  

Figura 15: Afloramento do varvito em Itu, podendo ser visualizadas as camadas de sedimentos

 

O provável ambiente deposicional do varvito corresponde a um corpo de água ou lago 

próglacial em contato parcial ou temporário com a margem da geleira. As camadas/lâminas 

 

Dentre os sedimentos do Grupo Tubarão, destacam-se aqueles do Subgrupo Itararé, 

caracterizadoscomo sedimentos continentais e marinhos de constituição variada, depositados 

por geleiras ou sob influência glacial (ambientes proglacial ou peri-glacial)

Neste contexto, destaca-se que Itu possui um importante sítio 

geológico e paleontológico representado pelo varvito de Itu (ROCHA-CAMPOS, 2002

de um ritmito constituído por sucessão regular de pares de litologias incluindo camada/lâmina 

inferior, mais grossa, clara, de arenito fino-siltito, encimada por lâmina mais fina, escura, de 

O contato é discordante entre os pares e brusco entre os estratos claro e escuro 

de cada par. A espessura das camadas/lâminas claras varia verticalmente, mas a das lâminas 

se constante (Figura15). 

Evidências sedimentológicas, palinológicas e paleomagnéticas indicam um provável 

controle sazonal (anual) na deposição dos pares de litologias do varvito, semelh

argilas várvicas pleistocênicas. Cerca de 300 pares de litologias estão representados na 

pedreira de Itu. Estruturas sedimentares típicas do varvito estão belissimamente expostas na 

pedreira, assim como abundantes icnofósseis representando invertebrados aquáticos 

bentônicos. São também notáveis, embora relativamente raros, dispersos no varvito, clastos 

caídos de tamanho e composição diversos e montículos de detritos glaciogênicos liberados de 

: Afloramento do varvito em Itu, podendo ser visualizadas as camadas de sedimentos
ritmitos. 

O provável ambiente deposicional do varvito corresponde a um corpo de água ou lago 

próglacial em contato parcial ou temporário com a margem da geleira. As camadas/lâminas 
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se aqueles do Subgrupo Itararé, 

caracterizadoscomo sedimentos continentais e marinhos de constituição variada, depositados 

glacial), de idade 

tu possui um importante sítio 

CAMPOS, 2002). Trata-se 

incluindo camada/lâmina 

siltito, encimada por lâmina mais fina, escura, de 

O contato é discordante entre os pares e brusco entre os estratos claro e escuro 

/lâminas claras varia verticalmente, mas a das lâminas 

Evidências sedimentológicas, palinológicas e paleomagnéticas indicam um provável 

controle sazonal (anual) na deposição dos pares de litologias do varvito, semelhantemente às 

argilas várvicas pleistocênicas. Cerca de 300 pares de litologias estão representados na 

pedreira de Itu. Estruturas sedimentares típicas do varvito estão belissimamente expostas na 

ertebrados aquáticos 

bentônicos. São também notáveis, embora relativamente raros, dispersos no varvito, clastos 

caídos de tamanho e composição diversos e montículos de detritos glaciogênicos liberados de 

 

: Afloramento do varvito em Itu, podendo ser visualizadas as camadas de sedimentos - 

O provável ambiente deposicional do varvito corresponde a um corpo de água ou lago 

próglacial em contato parcial ou temporário com a margem da geleira. As camadas/lâminas 
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claras depositaram-se pela ação de correntes densas/de turbidez, durante o verão, seg

decantação de lâminas de silte/argila, durante o inverno, quando o lago 

congelado. 

Ainda segundo Rocha

ritmito glacial conhecida na Bacia do Paraná, constituindo uma ocorrência

gondwânica do Brasil. A exposição está plenamente protegida no interior do Parque do 

Varvito. 

Na porção leste, há a ocorrência de rochas magmáticas e metamórficas, com destaque 

para suítes graníticas. Esta região é constituída predomi

rochas metamórficas do complexo cristalino, além dos gnaisses e migmatitos do complexo de 

metassedimentos do Grupo Açungui (Grupo São Roque), de baixo grau de metamorfismo.

Seguindo-se a leste, parte

que compõem as Serranias de São Roque e Planalto de 

diversificada, com a presença de 

por granitos. O destaque topográfico neste domínio geológico é a Serra do Japi, atingindo 

entre 1200 a 1250m de altitude. 

A porção leste da região avaliada apresenta diversas suítes graníticas (Figura

sendo que na área da APA Pedregulho é 

ao Complexo Amparo (HASUI OLIVEIRA, 198

relativamente homogêneo à paisagem, em função da ocorrência de

formato arredondado a subarredondado

Figura 16: Campos de matacões que deram nome à região do Bairro Pedregulho são elementos 

 

 

se pela ação de correntes densas/de turbidez, durante o verão, seg

decantação de lâminas de silte/argila, durante o inverno, quando o lago 

Ainda segundo Rocha-Campos (2002), a pedreira de Itu é a melhor exposição de 

ritmito glacial conhecida na Bacia do Paraná, constituindo uma ocorrência clássica da geologia 

gondwânica do Brasil. A exposição está plenamente protegida no interior do Parque do 

Na porção leste, há a ocorrência de rochas magmáticas e metamórficas, com destaque 

para suítes graníticas. Esta região é constituída predominantemente por granitos intrusivos nas 

rochas metamórficas do complexo cristalino, além dos gnaisses e migmatitos do complexo de 

metassedimentos do Grupo Açungui (Grupo São Roque), de baixo grau de metamorfismo.

se a leste, parte-se para o domínio de materiais formados por

Serranias de São Roque e Planalto de Jundiaí, formadas por 

com a presença de estruturas de xistos e quartzitos pré-cambrianos 

por granitos. O destaque topográfico neste domínio geológico é a Serra do Japi, atingindo 

entre 1200 a 1250m de altitude.  

leste da região avaliada apresenta diversas suítes graníticas (Figura

sendo que na área da APA Pedregulho é denominada como Suíte Intrusiva de Itu, pertencentes 

ao Complexo Amparo (HASUI OLIVEIRA, 1984). Esta suíte intrusiva confere aspecto particular e 

à paisagem, em função da ocorrência de matacões de granito de 

barredondado que afloram à superfície (Figura 16). 

: Campos de matacões que deram nome à região do Bairro Pedregulho são elementos 
marcantes na paisagem. 
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se pela ação de correntes densas/de turbidez, durante o verão, seguidas da 

decantação de lâminas de silte/argila, durante o inverno, quando o lago se encontrava 

Campos (2002), a pedreira de Itu é a melhor exposição de 

clássica da geologia 

gondwânica do Brasil. A exposição está plenamente protegida no interior do Parque do 

Na porção leste, há a ocorrência de rochas magmáticas e metamórficas, com destaque 

nantemente por granitos intrusivos nas 

rochas metamórficas do complexo cristalino, além dos gnaisses e migmatitos do complexo de 

metassedimentos do Grupo Açungui (Grupo São Roque), de baixo grau de metamorfismo. 

formados por metamorfismo 

Jundiaí, formadas por litologia 

cambrianos intrudidos 

por granitos. O destaque topográfico neste domínio geológico é a Serra do Japi, atingindo 

leste da região avaliada apresenta diversas suítes graníticas (Figura 14), 

Suíte Intrusiva de Itu, pertencentes 

aspecto particular e 

matacões de granito de 

).  

 

: Campos de matacões que deram nome à região do Bairro Pedregulho são elementos 
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De acordo CPRM (2010), esta paisagem refere

não deformados (DCGR1alc

magmáticas que ocorreram em épocas geológicas distintas. Essa história evolutiva gerou 

rochas com as mais variadas composições químico

de granulação do mineral e variadas tonalidades de cores, potencializando o seu uso na 

construção civil como rocha ornamental. Tais rochas cristalizaram

diversas da crosta terrestre em tempos diferentes 

tectônica, razão pela qual se apresentam sem deformação dúctil, sendo classificadas como 

granitos pós-tectônicos. 

A APA Pedregulho está totalmente 

deformados, sendo caracterizada p

Esta ocorrência definiu o nome dado à região. 

Figura 17: Paisagem típica do domínio dos complexos granit

 
 
 

 

De acordo CPRM (2010), esta paisagem refere-se ao domínio de complexos granitóides 

alc, Figuras 17 e 18), originados a partir de várias pulsações 

magmáticas que ocorreram em épocas geológicas distintas. Essa história evolutiva gerou 

rochas com as mais variadas composições químico-minerais, refletindo em diferentes padrões 

de granulação do mineral e variadas tonalidades de cores, potencializando o seu uso na 

construção civil como rocha ornamental. Tais rochas cristalizaram-se em profundidades 

diversas da crosta terrestre em tempos diferentes e ambientes de relativa estabilidade 

tectônica, razão pela qual se apresentam sem deformação dúctil, sendo classificadas como 

A APA Pedregulho está totalmente inserida no domínio de granitoides não

deformados, sendo caracterizada pela ocorrência de extensos campos de matacões graníticos. 

ia definiu o nome dado à região.  

: Paisagem típica do domínio dos complexos granitóides não deformados. Afloramentos de 
granitos de forma arredondada. 
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complexos granitóides 

), originados a partir de várias pulsações 

magmáticas que ocorreram em épocas geológicas distintas. Essa história evolutiva gerou 

refletindo em diferentes padrões 

de granulação do mineral e variadas tonalidades de cores, potencializando o seu uso na 

se em profundidades 

e ambientes de relativa estabilidade 

tectônica, razão pela qual se apresentam sem deformação dúctil, sendo classificadas como 

de granitoides não-

ela ocorrência de extensos campos de matacões graníticos. 

 

ides não deformados. Afloramentos de 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Figura 18: Domínios de paisagens do Estado de São Paulo, definindo 

 

: Domínios de paisagens do Estado de São Paulo, definindo o conceito de “Geodiversidade”. Itu está no domínio DCGR1, segundo CPRM (2010)
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segundo CPRM (2010).
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As séries graníticas da Suíte Itu 

pois permitem abordar uma série de problemas ligados à origem, evolução e diversificação de 

rochas granitóides, pois reúne

dados por uma intrusão do tipo I 

granitos rapakivi, redefinidos como granitos tipo A, ocorrem em todos os continentes e 

representam o magmatismo intraplaca continental mais volumoso conhecido na Terra. As 

intrusões de granitóides rapakivi que circundam a Bacia do Paraná, representando a Província 

Rapakivi Itu apresentam-se vinculados ao Neoproterozóico/Paleozóico, cujo principal 

representante é o Complexo Granitóide Itu (GALEMBECK

Segundo CPRM (2010), 

porosidade primária e uma mineralogia à base de feldspatos e quartzo com baixa proporção 

de minerais ferromagnesianos, como biotita. 

Quando frescas, p

susceptibilidade a ação dos processos de intemperismo físico

rochas apresentem qualidades 

aterramentos, construção de estradas e pequenas barragens. 

corte e à penetração e, em caso de necessidade de desmonte, necessitarão do uso de 

explosivos.  

Os matacões situados nas porções mais superficiais do solo são expostos às 

intempéries e apresentam-se densamente fraturados e pos

resultando em um aumento na percolação de água e maior ação dos processos de alteração 

por intemperismo. Quando situados em taludes de corte, geram áreas de fragilidade com 

possibilidade de instabilização de blocos (CPRM, 2010

 

2.1.2.2. ANÁLISE MORFOTECTÔNI

A análise morfotectônica procura destacar feições retilíneas de extensão variável, que 

são interpretadas como resultantes de domínio estrutural (RICCI e PETRI, 1965). A extração das 

feições lineares através da fotointerpretação é um procedimento simples, p

estabelecimento de um padrão mental da menor unidade retilínea que se repete: são as juntas 

ou fraturas. Feições retilíneas maiores, muitas vezes quilométricas, são tratadas por 

lineamentos estruturais.    

 

da Suíte Itu são de grande importância para o estudo da Geologia

abordar uma série de problemas ligados à origem, evolução e diversificação de 

rochas granitóides, pois reúnem num restrito espaço geográfico dois tipos de magmatismo, 

uma intrusão do tipo I - Caledoniano e três intrusões do tipo A 

granitos rapakivi, redefinidos como granitos tipo A, ocorrem em todos os continentes e 

representam o magmatismo intraplaca continental mais volumoso conhecido na Terra. As 

usões de granitóides rapakivi que circundam a Bacia do Paraná, representando a Província 

se vinculados ao Neoproterozóico/Paleozóico, cujo principal 

representante é o Complexo Granitóide Itu (GALEMBECK, 1991).  

Segundo CPRM (2010), estes granitos apresentam alto grau de coesão, reduzida 

porosidade primária e uma mineralogia à base de feldspatos e quartzo com baixa proporção 

de minerais ferromagnesianos, como biotita.  

Quando frescas, possuem elevada resistência à compressão e reduzid

susceptibilidade a ação dos processos de intemperismo físico-químico, o que faz com que estas 

rochas apresentem qualidades geotécnicas para uso como material de empréstimo em 

aterramentos, construção de estradas e pequenas barragens. Apresentam alta resistência ao 

corte e à penetração e, em caso de necessidade de desmonte, necessitarão do uso de 

Os matacões situados nas porções mais superficiais do solo são expostos às 

se densamente fraturados e posicionados em várias direções, 

resultando em um aumento na percolação de água e maior ação dos processos de alteração 

. Quando situados em taludes de corte, geram áreas de fragilidade com 

possibilidade de instabilização de blocos (CPRM, 2010).  

ANÁLISE MORFOTECTÔNICA 

A análise morfotectônica procura destacar feições retilíneas de extensão variável, que 

são interpretadas como resultantes de domínio estrutural (RICCI e PETRI, 1965). A extração das 

feições lineares através da fotointerpretação é um procedimento simples, p

estabelecimento de um padrão mental da menor unidade retilínea que se repete: são as juntas 

ou fraturas. Feições retilíneas maiores, muitas vezes quilométricas, são tratadas por 
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o estudo da Geologia, 

abordar uma série de problemas ligados à origem, evolução e diversificação de 

num restrito espaço geográfico dois tipos de magmatismo, 

Caledoniano e três intrusões do tipo A - Rapakivi. Os 

granitos rapakivi, redefinidos como granitos tipo A, ocorrem em todos os continentes e 

representam o magmatismo intraplaca continental mais volumoso conhecido na Terra. As 

usões de granitóides rapakivi que circundam a Bacia do Paraná, representando a Província 

se vinculados ao Neoproterozóico/Paleozóico, cujo principal 

granitos apresentam alto grau de coesão, reduzida 

porosidade primária e uma mineralogia à base de feldspatos e quartzo com baixa proporção 

ossuem elevada resistência à compressão e reduzida 

químico, o que faz com que estas 

geotécnicas para uso como material de empréstimo em 

presentam alta resistência ao 

corte e à penetração e, em caso de necessidade de desmonte, necessitarão do uso de 

Os matacões situados nas porções mais superficiais do solo são expostos às 

icionados em várias direções, 

resultando em um aumento na percolação de água e maior ação dos processos de alteração 

. Quando situados em taludes de corte, geram áreas de fragilidade com 

A análise morfotectônica procura destacar feições retilíneas de extensão variável, que 

são interpretadas como resultantes de domínio estrutural (RICCI e PETRI, 1965). A extração das 

feições lineares através da fotointerpretação é um procedimento simples, pautado no 

estabelecimento de um padrão mental da menor unidade retilínea que se repete: são as juntas 

ou fraturas. Feições retilíneas maiores, muitas vezes quilométricas, são tratadas por 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

As juntas ou fraturas são lineamentos re

das rochas em que não se verifica deslocamento dos dois lados como nas falhas. Ocorrem em 

qualquer tipo litológico, sendo a feição estrutural mais comum na superfície terrestre 

(HAMBLIN e CHRISTIANSEN, 1995). 

tectônica em que uma tensão origina planos quase ortogonais e outros associados de fraturas 

(o conjunto das atitudes preferenciais chama

de magma e sua consolidação com diminuição de volume, principalmente de baixa 

profundidade e extravasado como derrame de lava, provoca a formação 

que tendem a ser hexagonais. O aquecimento de rochas homogêneas ao sol e

resfriamento a noite pode provocar juntas como lascas curvas que acompanham o modelado 

da superfície do monolito exposto (WINGE et al., 2001).

Os sistemas de juntas podem ter importância econômica por fornecerem a 

permeabilidade necessária para a in

Devem também ser considerados no planejamento de grandes obras, como diques, estradas e 

represas, além de estarem relacionadas 

precipitação de determinados elementos químicos em contato com águas hidrotermais 

(HAMBLIN e CHRISTIANSEN, 1995).

Foram estabelecidas três classes de dissecação em função da densidade de traços de 

juntas (Figura 19). A premissa para esta análise é considerar estes fraturamentos c

descontinuidades que representam partições no terreno, definindo locais de maior 

permeabilidade pela concentração do escoamento da drenagem

correspondem a áreas com maior potencial erosivo, uma vez que o substrato se encontra 

condicionado a um (ou vários) sistema de partição. 

 

 

 

As juntas ou fraturas são lineamentos retilíneos resultantes da descontinuidade física 

das rochas em que não se verifica deslocamento dos dois lados como nas falhas. Ocorrem em 

qualquer tipo litológico, sendo a feição estrutural mais comum na superfície terrestre 

(HAMBLIN e CHRISTIANSEN, 1995). Podem ter várias origens, sendo que a mais comum é 

tectônica em que uma tensão origina planos quase ortogonais e outros associados de fraturas 

(o conjunto das atitudes preferenciais chama-se sistema de juntas ou trends

de magma e sua consolidação com diminuição de volume, principalmente de baixa 

profundidade e extravasado como derrame de lava, provoca a formação de juntas colunares 

a ser hexagonais. O aquecimento de rochas homogêneas ao sol e

resfriamento a noite pode provocar juntas como lascas curvas que acompanham o modelado 

o exposto (WINGE et al., 2001). 

Os sistemas de juntas podem ter importância econômica por fornecerem a 

permeabilidade necessária para a infiltração da água e acúmulo de petróleo, por exemplo. 

Devem também ser considerados no planejamento de grandes obras, como diques, estradas e 

represas, além de estarem relacionadas à ocorrência de depósitos minerais e facilitarem a 

ados elementos químicos em contato com águas hidrotermais 

(HAMBLIN e CHRISTIANSEN, 1995). 

Foram estabelecidas três classes de dissecação em função da densidade de traços de 

. A premissa para esta análise é considerar estes fraturamentos c

descontinuidades que representam partições no terreno, definindo locais de maior 

permeabilidade pela concentração do escoamento da drenagem, ao mesmo tempo 

correspondem a áreas com maior potencial erosivo, uma vez que o substrato se encontra 

do a um (ou vários) sistema de partição.  
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tilíneos resultantes da descontinuidade física 

das rochas em que não se verifica deslocamento dos dois lados como nas falhas. Ocorrem em 

qualquer tipo litológico, sendo a feição estrutural mais comum na superfície terrestre 

Podem ter várias origens, sendo que a mais comum é 

tectônica em que uma tensão origina planos quase ortogonais e outros associados de fraturas 

trends). O resfriamento 

de magma e sua consolidação com diminuição de volume, principalmente de baixa 

de juntas colunares 

a ser hexagonais. O aquecimento de rochas homogêneas ao sol e o seu 

resfriamento a noite pode provocar juntas como lascas curvas que acompanham o modelado 

Os sistemas de juntas podem ter importância econômica por fornecerem a 

filtração da água e acúmulo de petróleo, por exemplo. 

Devem também ser considerados no planejamento de grandes obras, como diques, estradas e 

ocorrência de depósitos minerais e facilitarem a 

ados elementos químicos em contato com águas hidrotermais 

Foram estabelecidas três classes de dissecação em função da densidade de traços de 

. A premissa para esta análise é considerar estes fraturamentos como 

descontinuidades que representam partições no terreno, definindo locais de maior 

, ao mesmo tempo 

correspondem a áreas com maior potencial erosivo, uma vez que o substrato se encontra 
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Figura 19: Análise morfotectônica regional da APA Pedregulho.

 

A região da APA Pedregulho foi classificada

terreno (Figura 20)(MATTOS 

mapa de fraturas:  

- Classe 1: corresponde às áreas de menor dissecação (menor densidade de fraturas), 

sendo observada frequentemente nas áreas aluviais recentes e eventualmente nos maciços 

(escudos) rochosos imbricados. 

cultivo mecanizado cujo sistema de fraturamento acaba sendo “mascarado” pelas alterações e 

coberturas que definem ao solo. 

 

: Análise morfotectônica regional da APA Pedregulho. 

A região da APA Pedregulho foi classificada em três categorias de dissecação do 

 et al. 2002), definidas a partir de fotointerpretação e análise do 

corresponde às áreas de menor dissecação (menor densidade de fraturas), 

frequentemente nas áreas aluviais recentes e eventualmente nos maciços 

(escudos) rochosos imbricados. Há também algumas áreas urbanas consolidadas e áreas de 

cultivo mecanizado cujo sistema de fraturamento acaba sendo “mascarado” pelas alterações e 

coberturas que definem ao solo.  
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em três categorias de dissecação do 

definidas a partir de fotointerpretação e análise do 

corresponde às áreas de menor dissecação (menor densidade de fraturas), 

frequentemente nas áreas aluviais recentes e eventualmente nos maciços 

Há também algumas áreas urbanas consolidadas e áreas de 

cultivo mecanizado cujo sistema de fraturamento acaba sendo “mascarado” pelas alterações e 
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- Classe 2: situação de dissecação intermediá

estudo. Corresponde à maior parte do território da APA Pedregulho. 

- Classe 3: dissecação forte definida pela ação erosiva em terrenos com atividade 

tectônica mais recente (morfo

permeabilidade, corresponde às mais importantes áreas para a recarga de aquíferos e também 

aquelas que demandam maiores cuidados para controle da erosão. 

As diferenças no nível de dissecação podem ser decorrentes da resistência lit

tectônica e da incidência de climas úmidos ou secos sobre estas litologias, pois mesmo em 

litologias friáveis, a ausência de períodos úmidos define uma dissecação incipiente (CASSETI, 

2007). Assim, quanto maior a umidade, a instabilidade tectônic

rochoso, maior o grau de dissecação. 

 

Figura 20: Classes de dissecação na região da APA Pedregulho.

 

2: situação de dissecação intermediária, categoria mais frequente

estudo. Corresponde à maior parte do território da APA Pedregulho.  

3: dissecação forte definida pela ação erosiva em terrenos com atividade 

tectônica mais recente (morfogênese maior que pedogênese). Resulta em terrenos com maior 

permeabilidade, corresponde às mais importantes áreas para a recarga de aquíferos e também 

maiores cuidados para controle da erosão.  

As diferenças no nível de dissecação podem ser decorrentes da resistência lit

tectônica e da incidência de climas úmidos ou secos sobre estas litologias, pois mesmo em 

litologias friáveis, a ausência de períodos úmidos define uma dissecação incipiente (CASSETI, 

2007). Assim, quanto maior a umidade, a instabilidade tectônica e a friabilidade do material 

rochoso, maior o grau de dissecação.  

: Classes de dissecação na região da APA Pedregulho. 
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frequente na área de 

3: dissecação forte definida pela ação erosiva em terrenos com atividade 

a em terrenos com maior 

permeabilidade, corresponde às mais importantes áreas para a recarga de aquíferos e também 

As diferenças no nível de dissecação podem ser decorrentes da resistência litológica e 

tectônica e da incidência de climas úmidos ou secos sobre estas litologias, pois mesmo em 

litologias friáveis, a ausência de períodos úmidos define uma dissecação incipiente (CASSETI, 

a e a friabilidade do material 
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2.1.2.3.PATRIMÔNIOS 

 
 Além do Parque do Varvito, já comentado anteriormente, o

com um rico patrimônio espeleológico, representado pela Gruta do Riacho Subterrâneo, que 

fica localizada no Camping Casarão e é considerada a maior caverna em granito do Brasil e do 

Hemisfério Sul e a sexta maior do mundo. O mapeame

do Grupo Pierre Martin de Espeleologia.

 A caverna localiza-se à sudoeste da APA Pedregulho, tendo acesso pela SP 300, no 

entanto, fora dos limites da APA. 

 De acordo com informações oficiais do grupo obtidas nos vár

até maio de 2011, a linha de trena somava 1.850 metros, resultando em 1.415 metros de 

desenvolvimento linear e 1.249 metros de projeção horizontal.

 A sua estrutura é formada por uma grande variedade de espeleotemas 

minerais precipitados nas paredes, piso, teto das cavernas 

fauna. Já foram registradas cerca de 100 espécies de invertebrados vivendo nessas grutas, bem 

como encontrados artefatos de cerâmica não datados na época de divulgação 

informações. 

 

 
 
 
 

 

2.1.2.3.PATRIMÔNIOS GEOLÓGICOS 

Além do Parque do Varvito, já comentado anteriormente, o município de Itu conta 

com um rico patrimônio espeleológico, representado pela Gruta do Riacho Subterrâneo, que 

fica localizada no Camping Casarão e é considerada a maior caverna em granito do Brasil e do 

Hemisfério Sul e a sexta maior do mundo. O mapeamento e exploração da mesma fica a cargo 

do Grupo Pierre Martin de Espeleologia. 

se à sudoeste da APA Pedregulho, tendo acesso pela SP 300, no 

entanto, fora dos limites da APA.  

De acordo com informações oficiais do grupo obtidas nos vários trabalhos de campo 

até maio de 2011, a linha de trena somava 1.850 metros, resultando em 1.415 metros de 

desenvolvimento linear e 1.249 metros de projeção horizontal. 

A sua estrutura é formada por uma grande variedade de espeleotemas 

nerais precipitados nas paredes, piso, teto das cavernas – e uma notável diversidade de 

fauna. Já foram registradas cerca de 100 espécies de invertebrados vivendo nessas grutas, bem 

como encontrados artefatos de cerâmica não datados na época de divulgação 
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município de Itu conta 

com um rico patrimônio espeleológico, representado pela Gruta do Riacho Subterrâneo, que 

fica localizada no Camping Casarão e é considerada a maior caverna em granito do Brasil e do 

nto e exploração da mesma fica a cargo 

se à sudoeste da APA Pedregulho, tendo acesso pela SP 300, no 

ios trabalhos de campo 

até maio de 2011, a linha de trena somava 1.850 metros, resultando em 1.415 metros de 

A sua estrutura é formada por uma grande variedade de espeleotemas – depósitos de 

e uma notável diversidade de 

fauna. Já foram registradas cerca de 100 espécies de invertebrados vivendo nessas grutas, bem 

como encontrados artefatos de cerâmica não datados na época de divulgação destas 
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2.2. GEOMORFOLOGIA DA APA

 
2.2.1. OBJETIVO E METOD

A caracterização da Geomorfologia objetivou descrever o relevo, partindo de uma 

análise regional e até as 

prioritariamente a partir de levantamento de dados secundários, tendo sido realizados 

levantamentos de campo a nível exploratório/confirmatório. Houve também a elaboração de 

produto de geoprocessamento a partir de análise de imagens, como a carta de altimetria

declividade e análise fisiográfica. 

Para a definição da metodologia de análise fisiográfica, tomaram

trabalhos desenvolvidos por Goosen (1971), Villota (2005), Barbosa et al. (

metodologia proposta pelo CIAF (Centro Interamericano de Fotointerpretación). O CIAF é um 

órgão do governo colombiano em parceria com o governo holandês e a OEA (Organização dos 

Estados Americanos) que oferece treinamento e educação avan

aéreas, tendo sido criado em 1967 (IGAC

A metodologia de análise fisiográfica considera que as unidades de paisagem podem 

ser classificadas basicamente em função do processo morfogenético, altimetria e grau de 

dissecação (MORAES e JIMÉNEZ

 

2.2.2. CARACTERIZAÇÃO 

 
2.2.2.1. GEOMORFOLOG

A Geomorfologia é a ciência que estuda a gênese e a evolução das formas de relevo 

sobre a superfície da Terra. (CHRISTOFOLETTI, 1980)

processos atuais e pretéritos ocorridos sobre a litologia e originam

forças: 

• as endógenas, resultado da dinâmica interna da Terra e responsáveis por 

esculpir as formas de relevo, e

• as exógenas, 

superfície terrestre.

 

GEOMORFOLOGIA DA APA PEDREGULHO 

.1. OBJETIVO E METODOLOGIA 

A caracterização da Geomorfologia objetivou descrever o relevo, partindo de uma 

 condições existentes na APA Pedregulho. Foi desenvolvida 

prioritariamente a partir de levantamento de dados secundários, tendo sido realizados 

levantamentos de campo a nível exploratório/confirmatório. Houve também a elaboração de 

nto a partir de análise de imagens, como a carta de altimetria

e análise fisiográfica.  

Para a definição da metodologia de análise fisiográfica, tomaram

trabalhos desenvolvidos por Goosen (1971), Villota (2005), Barbosa et al. (2005) que seguem a 

metodologia proposta pelo CIAF (Centro Interamericano de Fotointerpretación). O CIAF é um 

órgão do governo colombiano em parceria com o governo holandês e a OEA (Organização dos 

Estados Americanos) que oferece treinamento e educação avançada na utilização de imagens 

aéreas, tendo sido criado em 1967 (IGAC, 2007). 

A metodologia de análise fisiográfica considera que as unidades de paisagem podem 

ser classificadas basicamente em função do processo morfogenético, altimetria e grau de 

ão (MORAES e JIMÉNEZ-RUEDA, 2008). 

.2. CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

2.2.2.1. GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

eomorfologia é a ciência que estuda a gênese e a evolução das formas de relevo 

sobre a superfície da Terra. (CHRISTOFOLETTI, 1980). Estas formas são resultantes dos 

processos atuais e pretéritos ocorridos sobre a litologia e originam-se a partir de dois tipos de 

as endógenas, resultado da dinâmica interna da Terra e responsáveis por 

esculpir as formas de relevo, e 

as exógenas, resultado da interação sol, água e litologia que modelam a 

superfície terrestre. 

63 

A caracterização da Geomorfologia objetivou descrever o relevo, partindo de uma 

condições existentes na APA Pedregulho. Foi desenvolvida 

prioritariamente a partir de levantamento de dados secundários, tendo sido realizados 

levantamentos de campo a nível exploratório/confirmatório. Houve também a elaboração de 

nto a partir de análise de imagens, como a carta de altimetria, 

Para a definição da metodologia de análise fisiográfica, tomaram-se por base os 

2005) que seguem a 

metodologia proposta pelo CIAF (Centro Interamericano de Fotointerpretación). O CIAF é um 

órgão do governo colombiano em parceria com o governo holandês e a OEA (Organização dos 

çada na utilização de imagens 

A metodologia de análise fisiográfica considera que as unidades de paisagem podem 

ser classificadas basicamente em função do processo morfogenético, altimetria e grau de 

eomorfologia é a ciência que estuda a gênese e a evolução das formas de relevo 

Estas formas são resultantes dos 

se a partir de dois tipos de 

as endógenas, resultado da dinâmica interna da Terra e responsáveis por 

resultado da interação sol, água e litologia que modelam a 
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O trabalho de Almeida (1964) serviu de suporte ao primeiro mapeamento s

do relevo no Estado, definindo suas cinco grandes províncias: Província Costeira, Planalto 

Atlântico, Depressão Periférica, Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental (

províncias foram sendo posteriormente subdivididas, conforme apresentado pela Figura

Pode-se verificar que o município de Itu se localiza na faixa de transição e

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica, cujas características principais são apresentadas a 

seguir, juntamente com os descritivos das demais províncias geomorfológicas do Estado de 

São Paulo.  

 
Planalto Atlântico 
 

O Planalto Atlântico abrange a faixa de rochas cristalinas que vai da região sul do 

Estado (Guapiara) até a região nordeste, na divisa com o Estado de Minas Gerais, incluindo a 

região de Campos do Jordão. 

Caracteriza-se geomorfologicamente como uma região

predominantemente por rochas cristalinas pré

por intrusivas básicas e alcalinas mesozoico

bacias de São Paulo e Taubaté (IPT, 1981). O 

por morros arredondados e/ou alongados, com grande amplitude altimétrica. Corresponde, no 

Estado de São Paulo, ao domínio morfoclimático dos “mares de morros” propostos por 

Ab´Saber. Segundo IPT (1981), esta prov

seguintes unidades: 

• Planalto Paulistano, 

• Planalto do Juqueriquerê,

• Planalto do Paraitinga,

• Planalto da Bocaina, 

• Médio Vale do Paraíba, 

• Serra da Mantiqueira,

• Planalto do Alto Rio Grande,

• Serrania de São R

• Planalto de Jundiaí,

• Serrania de Lindóia,

• Planalto de Ibiúna,

• Planalto de Guapiara,

 

O trabalho de Almeida (1964) serviu de suporte ao primeiro mapeamento s

do relevo no Estado, definindo suas cinco grandes províncias: Província Costeira, Planalto 

lântico, Depressão Periférica, Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental (

províncias foram sendo posteriormente subdivididas, conforme apresentado pela Figura

se verificar que o município de Itu se localiza na faixa de transição e

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica, cujas características principais são apresentadas a 

seguir, juntamente com os descritivos das demais províncias geomorfológicas do Estado de 

O Planalto Atlântico abrange a faixa de rochas cristalinas que vai da região sul do 

Estado (Guapiara) até a região nordeste, na divisa com o Estado de Minas Gerais, incluindo a 

região de Campos do Jordão.  

se geomorfologicamente como uma região de terras altas, constituída 

predominantemente por rochas cristalinas pré-cambrianas e cambro-ordovicianas, cortadas 

por intrusivas básicas e alcalinas mesozoico-terciárias, e pelas coberturas sedimentares das 

bacias de São Paulo e Taubaté (IPT, 1981). O relevo nesta região é movimentado, composto 

por morros arredondados e/ou alongados, com grande amplitude altimétrica. Corresponde, no 

Estado de São Paulo, ao domínio morfoclimático dos “mares de morros” propostos por 

Segundo IPT (1981), esta província geomorfológica apresenta-se subdividida nas 

Planalto Paulistano,  

Planalto do Juqueriquerê, 

Planalto do Paraitinga, 

Planalto da Bocaina,  

Médio Vale do Paraíba,  

Serra da Mantiqueira, 

Planalto do Alto Rio Grande, 

Serrania de São Roque, 

Planalto de Jundiaí, 

Serrania de Lindóia, 

Planalto de Ibiúna, 

Planalto de Guapiara, 
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O trabalho de Almeida (1964) serviu de suporte ao primeiro mapeamento sistemático 

do relevo no Estado, definindo suas cinco grandes províncias: Província Costeira, Planalto 

lântico, Depressão Periférica, Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental (Figura 21). Estas 

províncias foram sendo posteriormente subdivididas, conforme apresentado pela Figura 22.  

se verificar que o município de Itu se localiza na faixa de transição entre o 

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica, cujas características principais são apresentadas a 

seguir, juntamente com os descritivos das demais províncias geomorfológicas do Estado de 

O Planalto Atlântico abrange a faixa de rochas cristalinas que vai da região sul do 

Estado (Guapiara) até a região nordeste, na divisa com o Estado de Minas Gerais, incluindo a 

de terras altas, constituída 

ordovicianas, cortadas 

terciárias, e pelas coberturas sedimentares das 

relevo nesta região é movimentado, composto 

por morros arredondados e/ou alongados, com grande amplitude altimétrica. Corresponde, no 

Estado de São Paulo, ao domínio morfoclimático dos “mares de morros” propostos por 

se subdividida nas 
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• Planalto do Alto Turvo. 

 

 

Figura 21

 
Depressão periférica 
 

A Depressão Periférica compreende a região que se estende desde o Planalto Atlântico 

para o oeste paulista, pelos vales do Médio Tietê, Paranapanema e Mogi

um compartimento topográfico deprimido entre as serras cristalinas e as Cuestas B

Esta região corresponde à faixa de ocorrência das sequências sedimentares infra

paleozoicas e mesozoicas do Estado de São Paulo, incluindo ainda áreas descontínuas de 

corpos intrusivos, sob a forma de diques e sills de diabásio. Peque

cambrianas são ainda incorporadas a esta província. A Depressão Periférica marca uma 

acentuada mudança de movimentação do relevo em relação àquela presente nas províncias 

adjacentes. O relevo mais montanhoso, que caracteriza a área 

lugar na Depressão Periférica a um relevo colinoso que não está diretamente vinculado às 

litologias sedimentares, uma vez que transgride seus limites e avança sobre rochas graníticas, 

metamórficas e migmatíticas do embasamento. 

substrato geológico justifica-

mais profundo e a formação de morros de topos achatados (IPT, 1981). 

 

Planalto do Alto Turvo.  

21: Domínios do relevo no Estado de São Paulo. 

A Depressão Periférica compreende a região que se estende desde o Planalto Atlântico 

para o oeste paulista, pelos vales do Médio Tietê, Paranapanema e Mogi-Guaçu. Trata

um compartimento topográfico deprimido entre as serras cristalinas e as Cuestas B

Esta região corresponde à faixa de ocorrência das sequências sedimentares infra

paleozoicas e mesozoicas do Estado de São Paulo, incluindo ainda áreas descontínuas de 

corpos intrusivos, sob a forma de diques e sills de diabásio. Pequenas áreas de rochas pré

cambrianas são ainda incorporadas a esta província. A Depressão Periférica marca uma 

acentuada mudança de movimentação do relevo em relação àquela presente nas províncias 

adjacentes. O relevo mais montanhoso, que caracteriza a área do Planalto Atlântico, cede 

lugar na Depressão Periférica a um relevo colinoso que não está diretamente vinculado às 

litologias sedimentares, uma vez que transgride seus limites e avança sobre rochas graníticas, 

metamórficas e migmatíticas do embasamento. Esta aparente independência em relação ao 

-se pela ação dos processos erosivos, definindo o entalhamento 

mais profundo e a formação de morros de topos achatados (IPT, 1981).  
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A Depressão Periférica compreende a região que se estende desde o Planalto Atlântico 

Guaçu. Trata-se de 

um compartimento topográfico deprimido entre as serras cristalinas e as Cuestas Basálticas. 

Esta região corresponde à faixa de ocorrência das sequências sedimentares infra-basálticas 

paleozoicas e mesozoicas do Estado de São Paulo, incluindo ainda áreas descontínuas de 

nas áreas de rochas pré-

cambrianas são ainda incorporadas a esta província. A Depressão Periférica marca uma 

acentuada mudança de movimentação do relevo em relação àquela presente nas províncias 

do Planalto Atlântico, cede 

lugar na Depressão Periférica a um relevo colinoso que não está diretamente vinculado às 

litologias sedimentares, uma vez que transgride seus limites e avança sobre rochas graníticas, 

Esta aparente independência em relação ao 

se pela ação dos processos erosivos, definindo o entalhamento 
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Apresenta uma densa rede de drenagem cujos rios prin

 
 

 

Apresenta uma densa rede de drenagem cujos rios principais são dirigidos para NW. 
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cipais são dirigidos para NW.  
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Figura 22: Geomorfologia do Estado de São Paulo. Município de Itu destacado em vermelho.

 

: Geomorfologia do Estado de São Paulo. Município de Itu destacado em vermelho.
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: Geomorfologia do Estado de São Paulo. Município de Itu destacado em vermelho.
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A Província Costeira abriga as baixadas litorâneas, as serras da costa (Serra do Mar, de 

Paranapiacaba e de Itatins) e os morros da costa e do Vale do Ribeira. Corresponde à área do 

Estado drenada diretamente para o mar, constituindo o rebordo do Planalto Atlântico. É em 

maior parte, uma região serrana contínua, que à beira mar cede lugar a uma sequência de 

planícies de variadas origens (IPT, 1981).

As Cuestas Basálticas

rochas vulcânicas basálticas da Bacia do Paraná, na faixa que vai desde Ituverava e Franca a 

nordeste, até Botucatu e Avaré a sudoeste. Trata

escarpas íngremes limitam um topo plano, formado por terras de maiores altitudes, que se 

contrapõem a terras mais baixas e de vertentes suaves.  Com base em Ross (1990), a 

depressão periférica está localizada quase que totalmente nos sedimentos Paleo

da bacia do Paraná. Apresenta vários modelados devido a ação do tectonismo, diversidade de 

litologias e diferenciações paleoclimáticas. No geral, as altitudes oscilam entre 600 e 750 

metros, possui densa rede de drenagem (os principais rios são: Tietê, Paranapanema, 

Guaçu e Pardo) que possuem curso consequente em direção ao Rio Paraná, o maior deles.

O Planalto Ocidental

Alto. Segundo Ross e Moroz (1997:42), nesta unidade predominam as formas de relevo

denudacionais, marcadamente formadas por colinas amplas e baixas com topos convexos, 

aplanados ou tabulares. Os rios apresentam padrão paralelo com traçados ligeiramente 

inclinados em direção ao rio Paraná. A densidade de drenagem é baixa e os vales são p

entalhados, apresentando baixa dissecação. Em geral, apresenta

fragilidade potencial, no entanto, as vertentes mais inclinadas são extremamente susceptíveis 

aos processos erosivos. 

 

2.2.2.2. GEOMORFOLOG

 
Conforme citado anteriormente, a

transição entre o Planalto Atlântico e a Depressão Periférica

 Em relação ao Planalto Atlântico, segundo IPT (198

nas zonas da Serrania de São Roque e Planalto de Jundiaí, tendo a Serra do Japi como um dos 

componentes topográficos de maior destaque

faz parte de uma série de pequenas serras mantidas por rochas extremamente resis

que ocorrem no entremeio do maciço xistoso existente entre a Bacia de São Paulo e a 

 

abriga as baixadas litorâneas, as serras da costa (Serra do Mar, de 

Paranapiacaba e de Itatins) e os morros da costa e do Vale do Ribeira. Corresponde à área do 

Estado drenada diretamente para o mar, constituindo o rebordo do Planalto Atlântico. É em 

r parte, uma região serrana contínua, que à beira mar cede lugar a uma sequência de 

planícies de variadas origens (IPT, 1981). 

Cuestas Basálticas são formadas pelos remanescentes erosivos das camadas de 

rochas vulcânicas basálticas da Bacia do Paraná, na faixa que vai desde Ituverava e Franca a 

nordeste, até Botucatu e Avaré a sudoeste. Trata-se de um relevo de forma tabular, onde 

limitam um topo plano, formado por terras de maiores altitudes, que se 

contrapõem a terras mais baixas e de vertentes suaves.  Com base em Ross (1990), a 

depressão periférica está localizada quase que totalmente nos sedimentos Paleo

Paraná. Apresenta vários modelados devido a ação do tectonismo, diversidade de 

litologias e diferenciações paleoclimáticas. No geral, as altitudes oscilam entre 600 e 750 

metros, possui densa rede de drenagem (os principais rios são: Tietê, Paranapanema, 

Guaçu e Pardo) que possuem curso consequente em direção ao Rio Paraná, o maior deles.

Planalto Ocidental Inclui os planaltos das regiões de Marília, Catanduva e Monte 

Moroz (1997:42), nesta unidade predominam as formas de relevo

denudacionais, marcadamente formadas por colinas amplas e baixas com topos convexos, 

aplanados ou tabulares. Os rios apresentam padrão paralelo com traçados ligeiramente 

inclinados em direção ao rio Paraná. A densidade de drenagem é baixa e os vales são p

entalhados, apresentando baixa dissecação. Em geral, apresenta-se com baixo nível de 

fragilidade potencial, no entanto, as vertentes mais inclinadas são extremamente susceptíveis 

2.2.2.2. GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

o anteriormente, a Geormorfologia regional caracteriza

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica. 

Em relação ao Planalto Atlântico, segundo IPT (1981), o município de Itu 

da Serrania de São Roque e Planalto de Jundiaí, tendo a Serra do Japi como um dos 

componentes topográficos de maior destaque, localizado a leste do município

faz parte de uma série de pequenas serras mantidas por rochas extremamente resis

que ocorrem no entremeio do maciço xistoso existente entre a Bacia de São Paulo e a 
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abriga as baixadas litorâneas, as serras da costa (Serra do Mar, de 

Paranapiacaba e de Itatins) e os morros da costa e do Vale do Ribeira. Corresponde à área do 

Estado drenada diretamente para o mar, constituindo o rebordo do Planalto Atlântico. É em 

r parte, uma região serrana contínua, que à beira mar cede lugar a uma sequência de 

são formadas pelos remanescentes erosivos das camadas de 

rochas vulcânicas basálticas da Bacia do Paraná, na faixa que vai desde Ituverava e Franca a 

se de um relevo de forma tabular, onde 

limitam um topo plano, formado por terras de maiores altitudes, que se 

contrapõem a terras mais baixas e de vertentes suaves.  Com base em Ross (1990), a 

depressão periférica está localizada quase que totalmente nos sedimentos Paleo-mesozóicos 

Paraná. Apresenta vários modelados devido a ação do tectonismo, diversidade de 

litologias e diferenciações paleoclimáticas. No geral, as altitudes oscilam entre 600 e 750 

metros, possui densa rede de drenagem (os principais rios são: Tietê, Paranapanema, Mogi-

Guaçu e Pardo) que possuem curso consequente em direção ao Rio Paraná, o maior deles. 

Inclui os planaltos das regiões de Marília, Catanduva e Monte 

Moroz (1997:42), nesta unidade predominam as formas de relevo 

denudacionais, marcadamente formadas por colinas amplas e baixas com topos convexos, 

aplanados ou tabulares. Os rios apresentam padrão paralelo com traçados ligeiramente 

inclinados em direção ao rio Paraná. A densidade de drenagem é baixa e os vales são pouco 

se com baixo nível de 

fragilidade potencial, no entanto, as vertentes mais inclinadas são extremamente susceptíveis 

Geormorfologia regional caracteriza-se pela 

o município de Itu encontra-se 

da Serrania de São Roque e Planalto de Jundiaí, tendo a Serra do Japi como um dos 

, localizado a leste do município. A Serra do Japi 

faz parte de uma série de pequenas serras mantidas por rochas extremamente resistentes, 

que ocorrem no entremeio do maciço xistoso existente entre a Bacia de São Paulo e a 
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Depressão Periférica Paulista.Nesse sentido, o Japi é uma pequena serra pertencente ao 

mesmo agrupamento em que se situa o Jaraguá, o Pirucáia, o Sabóo, o Boturuna 

Guaxinduva. Destaca-se dentre as demais pela existência de uma espécie de platô de cimeira 

em seu topo, por oposição aos núcleos piramidais ou aos dentilhados assimétricos observáveis 

nas outras serras5.  

Partindo-se para a Depressão Periférica, 

Tietê. Esta zona se apresenta com características morfológicas típicas: comportamento 

interplanáltico, suavemente ondulado, com altitude oscilando entre 550 m a 650 m ao nível 

das várzeas estreitas e descontínuas de 6

tabuliformes. O desnível apresentado por esta área em relação aos primeiros alinhamentos 

das escarpas areníticas-basálticas, limiares ao norte, noroeste e oeste está entre 200 m a 300 

m. Estas escarpas recebem 

Cuscuzeiro, Serra de Sant’ana, Serra de Itaqueri e Serra de São Pedro, niveladas entre as cotas 

de 800 m a 1.000 m. 

Segundo IPT (1981) a 

alongados paralelos (classe 232 indicada no mapa da Figura

vertentes com perfis retilíneos a convexos. 

padrão paralelo a treliça e vales fechados. A oeste da sede do município, em direção a Porto 

Feliz, ocorrem morrotes alongados e espigões, cujos interflúvios não possuem orientação 

preferencial, topos angulosos e achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 

Drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados (classe 234). 

Na maior porção do município e em direção a Salto, há o predomínio de colinas 

amplas, com interflúvios com área superior a 4km

com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade com padrão subdendrítico, 

vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e a presença eventual de lagoas perenes ou 

intermitentes (representado pela classe 212).  

                                                
5
http://dedoverde.com.br/japi/wp/?page_id=124

 

Depressão Periférica Paulista.Nesse sentido, o Japi é uma pequena serra pertencente ao 

mesmo agrupamento em que se situa o Jaraguá, o Pirucáia, o Sabóo, o Boturuna 

se dentre as demais pela existência de uma espécie de platô de cimeira 

em seu topo, por oposição aos núcleos piramidais ou aos dentilhados assimétricos observáveis 

Depressão Periférica, o município de Itu situa-se na Zona do Médio 

ê. Esta zona se apresenta com características morfológicas típicas: comportamento 

interplanáltico, suavemente ondulado, com altitude oscilando entre 550 m a 650 m ao nível 

das várzeas estreitas e descontínuas de 600 m a 650 m, correspondentes aos interflúvios 

tabuliformes. O desnível apresentado por esta área em relação aos primeiros alinhamentos 

basálticas, limiares ao norte, noroeste e oeste está entre 200 m a 300 

 as denominações: Serra do Atalaia, Morro Grande, Serra do 

Cuscuzeiro, Serra de Sant’ana, Serra de Itaqueri e Serra de São Pedro, niveladas entre as cotas 

Segundo IPT (1981) a regiãoadjacente ao município de Itu possui relevo de morrote

alongados paralelos (classe 232 indicada no mapa da Figura 23), com topos arredondados e 

vertentes com perfis retilíneos a convexos. Apresentadrenagem de alta densidade, com 

lo a treliça e vales fechados. A oeste da sede do município, em direção a Porto 

Feliz, ocorrem morrotes alongados e espigões, cujos interflúvios não possuem orientação 

preferencial, topos angulosos e achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 

enagem de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados (classe 234). 

Na maior porção do município e em direção a Salto, há o predomínio de colinas 

amplas, com interflúvios com área superior a 4km2, topos extensos e aplainados, vertentes 

perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade com padrão subdendrítico, 

vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e a presença eventual de lagoas perenes ou 

intermitentes (representado pela classe 212).   

         
http://dedoverde.com.br/japi/wp/?page_id=124 

69 

Depressão Periférica Paulista.Nesse sentido, o Japi é uma pequena serra pertencente ao 

mesmo agrupamento em que se situa o Jaraguá, o Pirucáia, o Sabóo, o Boturuna e a 

se dentre as demais pela existência de uma espécie de platô de cimeira 

em seu topo, por oposição aos núcleos piramidais ou aos dentilhados assimétricos observáveis 

se na Zona do Médio 

ê. Esta zona se apresenta com características morfológicas típicas: comportamento 

interplanáltico, suavemente ondulado, com altitude oscilando entre 550 m a 650 m ao nível 

00 m a 650 m, correspondentes aos interflúvios 

tabuliformes. O desnível apresentado por esta área em relação aos primeiros alinhamentos 

basálticas, limiares ao norte, noroeste e oeste está entre 200 m a 300 

as denominações: Serra do Atalaia, Morro Grande, Serra do 

Cuscuzeiro, Serra de Sant’ana, Serra de Itaqueri e Serra de São Pedro, niveladas entre as cotas 

de Itu possui relevo de morrotes 

), com topos arredondados e 

de alta densidade, com 

lo a treliça e vales fechados. A oeste da sede do município, em direção a Porto 

Feliz, ocorrem morrotes alongados e espigões, cujos interflúvios não possuem orientação 

preferencial, topos angulosos e achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 

enagem de média a alta densidade, padrão dendrítico e vales fechados (classe 234).  

Na maior porção do município e em direção a Salto, há o predomínio de colinas 

, topos extensos e aplainados, vertentes 

perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa densidade com padrão subdendrítico, 

vales abertos, planícies aluviais interiores restritas e a presença eventual de lagoas perenes ou 
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Figura 23: Formas de relevo na região central do Estado de São Paulo, segundo IPT (1981).

 

Analisando-se o relevo 

administrativos do município de Itu, 

leste verifica-se serras, morros altos e morros baixos associados ao Planalto Atlântico. Na 

porção oeste do município predominam colinas e um relevo mais suave, desenvolvidos a partir 

da litologia sedimentar na Depressão Periférica

 

 

 

: Formas de relevo na região central do Estado de São Paulo, segundo IPT (1981).

o relevo em escala de maior detalhe, tendo como referência os limites 

icípio de Itu, percebe-se a transição do relevo, sendo que 

serras, morros altos e morros baixos associados ao Planalto Atlântico. Na 

porção oeste do município predominam colinas e um relevo mais suave, desenvolvidos a partir 

entar na Depressão Periférica, conforme CPRM (2010) (Figura
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: Formas de relevo na região central do Estado de São Paulo, segundo IPT (1981). 

em escala de maior detalhe, tendo como referência os limites 

se a transição do relevo, sendo que na porção 

serras, morros altos e morros baixos associados ao Planalto Atlântico. Na 

porção oeste do município predominam colinas e um relevo mais suave, desenvolvidos a partir 

(Figura 24).  
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Figura 

 

 

 

 

Figura 24: Formas de relevo no município de Itu. 
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2.2.2.3. GEOMORFOLOG

 

Por meio da análise da carta altimétrica (Figura 25), verifica

apresenta variação entre 540 e 910 metros, estando a porção mais alta localizada em seu 

limite leste e a mais baixa, associada ao Vale do Ribeirão Piraí e Córrego São Jo

comportamento topográfico condiciona a drenagem de forma similar ao padrão observado do 

Estado, em que há o mergulho das camadas e o direcionamento dos principais rios para NW. 

 

A APA Pedregulho apresenta poucas áreas com altas declividades, esta

principalmente associadas aos taludes que delimitam as planícies do Ribeirão Piraí, como pode 

ser visualizado na Figura 26. Estas áreas são de difícil ocupação, portanto, são as que abrigam 

grande parte dos remanescentes florestais de grande porte exis

Quanto à fisiografia, a APA Pedregulho apresenta as unidades fisiográficas expostas 

pela Figura 27. O princípio básico da análise fisiográfica é a existência de uma relação direta 

entre as propriedades externas de uma paisagem e suas caract

perfis de solos. Cada unidade fisiográfica apresenta uma fisionomia reconhecível e 

diferenciável das adjacentes e delimita uma porção da superfície terrestre com uma 

morfogênese específica na qual se espera certa homogenei

JIMÉNEZ-RUEDA 2007, BARBOSA

Na escala avaliada, verificou

grupo de paisagens. Os planaltos são reconhecidos pela presença de taludes delimitando 

porções relativamente planificadas ou homogêneas da superfície. Os planaltos da área de 

estudo abrigam planícies aluviais não mapeadas nesta escala de análise. 

Para a classificação das paisagens planálticas utilizaram

o nível de dissecação, definindo

fisiográficas associam-se a formas superficiais como colinas arredondadas e eventualmente 

alongadas.  

 

2.2.2.3. GEOMORFOLOGIA DA APA PEDREGULHO 

Por meio da análise da carta altimétrica (Figura 25), verifica-se que a APA Pedregulho 

apresenta variação entre 540 e 910 metros, estando a porção mais alta localizada em seu 

limite leste e a mais baixa, associada ao Vale do Ribeirão Piraí e Córrego São Jo

comportamento topográfico condiciona a drenagem de forma similar ao padrão observado do 

Estado, em que há o mergulho das camadas e o direcionamento dos principais rios para NW. 

A APA Pedregulho apresenta poucas áreas com altas declividades, esta

principalmente associadas aos taludes que delimitam as planícies do Ribeirão Piraí, como pode 

ser visualizado na Figura 26. Estas áreas são de difícil ocupação, portanto, são as que abrigam 

grande parte dos remanescentes florestais de grande porte existentes na APA. 

Quanto à fisiografia, a APA Pedregulho apresenta as unidades fisiográficas expostas 

pela Figura 27. O princípio básico da análise fisiográfica é a existência de uma relação direta 

entre as propriedades externas de uma paisagem e suas características internas, expressas nos 

perfis de solos. Cada unidade fisiográfica apresenta uma fisionomia reconhecível e 

diferenciável das adjacentes e delimita uma porção da superfície terrestre com uma 

morfogênese específica na qual se espera certa homogeneidade pedológica (

BARBOSA et al. 2005).  

Na escala avaliada, verificou-se que as paisagens planálticas correspondem ao principal 

grupo de paisagens. Os planaltos são reconhecidos pela presença de taludes delimitando 

ivamente planificadas ou homogêneas da superfície. Os planaltos da área de 

estudo abrigam planícies aluviais não mapeadas nesta escala de análise.  

Para a classificação das paisagens planálticas utilizaram-se como critérios a altimetria e 

ação, definindo-se planaltos altos, médios e baixos. Por vezes estas unidades 

se a formas superficiais como colinas arredondadas e eventualmente 
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se que a APA Pedregulho 

apresenta variação entre 540 e 910 metros, estando a porção mais alta localizada em seu 

limite leste e a mais baixa, associada ao Vale do Ribeirão Piraí e Córrego São José. Este 

comportamento topográfico condiciona a drenagem de forma similar ao padrão observado do 

Estado, em que há o mergulho das camadas e o direcionamento dos principais rios para NW.  

A APA Pedregulho apresenta poucas áreas com altas declividades, estando 

principalmente associadas aos taludes que delimitam as planícies do Ribeirão Piraí, como pode 

ser visualizado na Figura 26. Estas áreas são de difícil ocupação, portanto, são as que abrigam 

tentes na APA.  

Quanto à fisiografia, a APA Pedregulho apresenta as unidades fisiográficas expostas 

pela Figura 27. O princípio básico da análise fisiográfica é a existência de uma relação direta 

erísticas internas, expressas nos 

perfis de solos. Cada unidade fisiográfica apresenta uma fisionomia reconhecível e 

diferenciável das adjacentes e delimita uma porção da superfície terrestre com uma 

dade pedológica (SOUZA e 

se que as paisagens planálticas correspondem ao principal 

grupo de paisagens. Os planaltos são reconhecidos pela presença de taludes delimitando 

ivamente planificadas ou homogêneas da superfície. Os planaltos da área de 

se como critérios a altimetria e 

se planaltos altos, médios e baixos. Por vezes estas unidades 

se a formas superficiais como colinas arredondadas e eventualmente 
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Figura 25: Classes altimétricas na APA Pedregulho.
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As superfícies planálticas são superfícies erosivas provenientes da denudação de 

antigas planícies agradacionais (pediplanação) ou do aplainamento diferencial de antigas 

paisagens montanhosas (peneplanização), d

processos erosivos aliados a movimentos tectônicos modernos (

Estas superfícies aplainadas podem ser então soerguidas ou abatidas pela ação tectônica. Na 

área de estudo, a ação denudacional 

níveis de aplainamento e a formação de taludes com tamanho e inclinação variável, definindo 

a ocorrência de taludes com alta, média e baixa declividade. 

Taludes com altas declividades correspondem a

baixa declividade são rampas suaves. 

A variação do nível de entalhamento da drenagem e a sua densidade correspondem ao 

grau de dissecação, conforme apresentado anteriormente.

Nesta escala de análise, a única planície de i

contrário dos planaltos, as planícies exibem comportamento agradacional, podendo ser 

delimitadas pela ocorrência de depósitos 

 

As superfícies planálticas são superfícies erosivas provenientes da denudação de 

antigas planícies agradacionais (pediplanação) ou do aplainamento diferencial de antigas 

paisagens montanhosas (peneplanização), determinados por uma ação prolongada dos 

processos erosivos aliados a movimentos tectônicos modernos (SAADI 1998, VILLOTA 

Estas superfícies aplainadas podem ser então soerguidas ou abatidas pela ação tectônica. Na 

área de estudo, a ação denudacional definiu a alternância entre topos de morros com diversos 

níveis de aplainamento e a formação de taludes com tamanho e inclinação variável, definindo 

a ocorrência de taludes com alta, média e baixa declividade.  

Taludes com altas declividades correspondem a paredões rochosos, os taludes de 

baixa declividade são rampas suaves.  

A variação do nível de entalhamento da drenagem e a sua densidade correspondem ao 

grau de dissecação, conforme apresentado anteriormente. 

Nesta escala de análise, a única planície de inundação refere-se ao Rio Tietê. Ao 

dos planaltos, as planícies exibem comportamento agradacional, podendo ser 

delimitadas pela ocorrência de depósitos cenozóicos inconsolidados.  

74 

As superfícies planálticas são superfícies erosivas provenientes da denudação de 

antigas planícies agradacionais (pediplanação) ou do aplainamento diferencial de antigas 

eterminados por uma ação prolongada dos 

SAADI 1998, VILLOTA 2005). 

Estas superfícies aplainadas podem ser então soerguidas ou abatidas pela ação tectônica. Na 

definiu a alternância entre topos de morros com diversos 

níveis de aplainamento e a formação de taludes com tamanho e inclinação variável, definindo 

paredões rochosos, os taludes de 

A variação do nível de entalhamento da drenagem e a sua densidade correspondem ao 

se ao Rio Tietê. Ao 

dos planaltos, as planícies exibem comportamento agradacional, podendo ser 
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Figura 26: Carta de declividade da APA Pedregulho.
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Figura 

 

 

Figura 27: Unidades fisiográficas na APA Pedregulho. 
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2.3. PEDOLOGIA 

 
2.3.1. OBJETIVO E METOD

 
A caracterização pedológica objetivou descrever e classificar os solos que ocorrem na 

APA Pedregulho, destacando-

solos da APA, a partir da análise fisiográfica apresentada anteriormente, 

levantamentos de campo a nível exploratório para análise

conforme IBGE (2015).  

 

2.3.2. CARACTERIZAÇÃO 

 
2.3.2.1. SOLOS DA REGIÃO DE ITU

 
Segundo IAC (2016), a região em que se insere o município de Itu

presença de Argissolos (Figura 2

entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por 

vezes abrupto, nos teores de argila em profundidade. Po

ou argilosos no horizonte mais superficial. E apresentam cor mais forte (amarelada, brunada 

ou avermelhada), maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade, devido 

ao maior teor de argila. A fertilidade 

seu material de origem. Sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície 

(subsuperficiais), que podem se constituir em um reservatório de água para as plantas. 

Entre os Argissolos, são mais frequentes no Estado de São Paulo os de textura 

arenosa/média e os de textura média/argilosa e argilosa: 

• Argissolos de textura arenosa/média Os Argissolos Vermelhos e Vermelho

Amarelos de textura arenosa/média são encontrados

desenvolvidos de materiais de origem diversos, exceto de rochas básicas e de rochas 

sedimentares finas (e.g. folhelhos). Suportando originalmente vegetação de florestas e 

ocorrendo em condições de relevo desde relativamente 

natureza pouco coesa em superfície e menor permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, 

apresentam elevada susceptibilidade à erosão, o que exige práticas intensivas de controle de 

erosão quando sob manejo agrícola. Sua

podendo ser pouco mais elevada nestes solos quando desenvolvidos dos arenitos com 

contribuição carbonática no oeste do estado. 

 

.1. OBJETIVO E METODOLOGIA 

A caracterização pedológica objetivou descrever e classificar os solos que ocorrem na 

-se suas fragilidades e potenciais de uso.Para a caracterização

a partir da análise fisiográfica apresentada anteriormente, 

levantamentos de campo a nível exploratório para análise morfológica de perfis de solo

.2. CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA 

GIÃO DE ITU 

IAC (2016), a região em que se insere o município de Itu é caracterizada pela 

presença de Argissolos (Figura 28). Os Argissolos são solos minerais com nítida diferenciação 

entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por 

vezes abrupto, nos teores de argila em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média 

ou argilosos no horizonte mais superficial. E apresentam cor mais forte (amarelada, brunada 

ou avermelhada), maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade, devido 

ao maior teor de argila. A fertilidade dos Argissolos é variável, dependente principalmente de 

seu material de origem. Sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície 

(subsuperficiais), que podem se constituir em um reservatório de água para as plantas. 

Entre os Argissolos, são mais frequentes no Estado de São Paulo os de textura 

arenosa/média e os de textura média/argilosa e argilosa:  

Argissolos de textura arenosa/média Os Argissolos Vermelhos e Vermelho

Amarelos de textura arenosa/média são encontrados em todo o estado de São Paulo, 

desenvolvidos de materiais de origem diversos, exceto de rochas básicas e de rochas 

sedimentares finas (e.g. folhelhos). Suportando originalmente vegetação de florestas e 

ocorrendo em condições de relevo desde relativamente suavizado a mais ondulado, por sua 

natureza pouco coesa em superfície e menor permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, 

apresentam elevada susceptibilidade à erosão, o que exige práticas intensivas de controle de 

erosão quando sob manejo agrícola. Sua fertilidade química é predominantemente baixa, 

podendo ser pouco mais elevada nestes solos quando desenvolvidos dos arenitos com 

contribuição carbonática no oeste do estado.  
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A caracterização pedológica objetivou descrever e classificar os solos que ocorrem na 

caracterização dos 

a partir da análise fisiográfica apresentada anteriormente, procedeu-se a 

morfológica de perfis de solo 

é caracterizada pela 

são solos minerais com nítida diferenciação 

entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por 

dem ser arenosos, de textura média 

ou argilosos no horizonte mais superficial. E apresentam cor mais forte (amarelada, brunada 

ou avermelhada), maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em profundidade, devido 

dos Argissolos é variável, dependente principalmente de 

seu material de origem. Sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície 

(subsuperficiais), que podem se constituir em um reservatório de água para as plantas.  

Entre os Argissolos, são mais frequentes no Estado de São Paulo os de textura 

Argissolos de textura arenosa/média Os Argissolos Vermelhos e Vermelho-

em todo o estado de São Paulo, 

desenvolvidos de materiais de origem diversos, exceto de rochas básicas e de rochas 

sedimentares finas (e.g. folhelhos). Suportando originalmente vegetação de florestas e 

suavizado a mais ondulado, por sua 

natureza pouco coesa em superfície e menor permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, 

apresentam elevada susceptibilidade à erosão, o que exige práticas intensivas de controle de 

fertilidade química é predominantemente baixa, 

podendo ser pouco mais elevada nestes solos quando desenvolvidos dos arenitos com 
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• Argissolos de textura média/argilosa e argilosa são desenvolvidos mais 

frequentemente de rochas ígneas e metamórficas, quando no Planalto Atlântico, ou de rochas 

sedimentares finas (pelitos) em outras regiões. Originalmente suportando florestas, as 

condições de relevo em que ocorrem são bastante variáveis. Apesar da elevada capacidade

água disponível, esses solos podem apresentar limitações ligeiras sob o aspecto físico 

relacionadas à pouca profundidade e presença de cascalhos ou calhaus em superfície, 

especialmente naqueles de relevo mais íngreme do Planalto Atlântico. Por serem ma

argilosos e, quando de perfil menos desenvolvido (pouco profundos), com maior reserva de 

minerais, os Argissolos de textura argilosa possuem características mais favoráveis à 

exploração agrícola que aqueles de textura média.

 

2.3.2.2. SOLOS DA APA PEDRE

 

Em escala exploratória, puderam ser verificados na APA Pedregulho também 

Cambissolos e os Gleissolos, cujas características principais segundo IAC (2016)

apresentadas abaixo.  

• Cambissolos: esta ordem abrange solos minerais com características bastante 

variáveis, mas que sempre apresentam textura média ou mais fina e ausência de grande 

desenvolvimento pedogenético. São solos com pequena profundidade, elevado teor de 

minerais primários (minerais herdados da rocha), presença significativa de fragmentos de 

rocha na massa do solo e outros indícios do intemperismo incipiente do solo. Em alguns casos, 

a presença de maiores quantidades de minerais primários nos Cambissolos contribui para

maior reserva nutricional para as plantas, especialmente importante em cultivos florestais e 

perenes. Os Cambissolos apresentam cor mais viva, maiores teores de argila e estruturação 

mais desenvolvida nos horizontes subsuperficiais em relação àqueles 

herdados da rocha, o que os torna em muitos casos aptos à utilização agrícola, uma vez 

mitigados alguns fatores restritivos, tais como pedregosidade, pequena profundidade e 

declividade excessiva. Os Cambissolos estão distribuídos no est

condições variadas de materiais de origem, relevo, vegetação e clima. Suas ocorrências mais 

expressivas, porém, estão na província geomorfológica do Planalto Atlântico, em condições de 

topografia mais íngreme ou relevo mais di

menos profundos e pedregosidade ou cascalhos na superfície ou na massa do solo. Seu 

                                                
6
 Informações disponíveis em http://www.iac.sp.gov.br/solossp/

 

Argissolos de textura média/argilosa e argilosa são desenvolvidos mais 

mente de rochas ígneas e metamórficas, quando no Planalto Atlântico, ou de rochas 

sedimentares finas (pelitos) em outras regiões. Originalmente suportando florestas, as 

condições de relevo em que ocorrem são bastante variáveis. Apesar da elevada capacidade

água disponível, esses solos podem apresentar limitações ligeiras sob o aspecto físico 

relacionadas à pouca profundidade e presença de cascalhos ou calhaus em superfície, 

especialmente naqueles de relevo mais íngreme do Planalto Atlântico. Por serem ma

argilosos e, quando de perfil menos desenvolvido (pouco profundos), com maior reserva de 

minerais, os Argissolos de textura argilosa possuem características mais favoráveis à 

exploração agrícola que aqueles de textura média. 

A PEDREGULHO 

Em escala exploratória, puderam ser verificados na APA Pedregulho também 

Cambissolos e os Gleissolos, cujas características principais segundo IAC (2016)

Cambissolos: esta ordem abrange solos minerais com características bastante 

variáveis, mas que sempre apresentam textura média ou mais fina e ausência de grande 

desenvolvimento pedogenético. São solos com pequena profundidade, elevado teor de 

ários (minerais herdados da rocha), presença significativa de fragmentos de 

rocha na massa do solo e outros indícios do intemperismo incipiente do solo. Em alguns casos, 

a presença de maiores quantidades de minerais primários nos Cambissolos contribui para

maior reserva nutricional para as plantas, especialmente importante em cultivos florestais e 

perenes. Os Cambissolos apresentam cor mais viva, maiores teores de argila e estruturação 

mais desenvolvida nos horizontes subsuperficiais em relação àqueles materiais puramente 

herdados da rocha, o que os torna em muitos casos aptos à utilização agrícola, uma vez 

mitigados alguns fatores restritivos, tais como pedregosidade, pequena profundidade e 

declividade excessiva. Os Cambissolos estão distribuídos no estado de São Paulo associados a 

condições variadas de materiais de origem, relevo, vegetação e clima. Suas ocorrências mais 

expressivas, porém, estão na província geomorfológica do Planalto Atlântico, em condições de 

topografia mais íngreme ou relevo mais dissecado. Nestas condições, estes solos têm perfis 

menos profundos e pedregosidade ou cascalhos na superfície ou na massa do solo. Seu 

         
http://www.iac.sp.gov.br/solossp/ 
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Argissolos de textura média/argilosa e argilosa são desenvolvidos mais 

mente de rochas ígneas e metamórficas, quando no Planalto Atlântico, ou de rochas 

sedimentares finas (pelitos) em outras regiões. Originalmente suportando florestas, as 

condições de relevo em que ocorrem são bastante variáveis. Apesar da elevada capacidade de 

água disponível, esses solos podem apresentar limitações ligeiras sob o aspecto físico 

relacionadas à pouca profundidade e presença de cascalhos ou calhaus em superfície, 

especialmente naqueles de relevo mais íngreme do Planalto Atlântico. Por serem mais 

argilosos e, quando de perfil menos desenvolvido (pouco profundos), com maior reserva de 

minerais, os Argissolos de textura argilosa possuem características mais favoráveis à 

Em escala exploratória, puderam ser verificados na APA Pedregulho também os 

Cambissolos e os Gleissolos, cujas características principais segundo IAC (2016)6 são 

Cambissolos: esta ordem abrange solos minerais com características bastante 

variáveis, mas que sempre apresentam textura média ou mais fina e ausência de grande 

desenvolvimento pedogenético. São solos com pequena profundidade, elevado teor de 

ários (minerais herdados da rocha), presença significativa de fragmentos de 

rocha na massa do solo e outros indícios do intemperismo incipiente do solo. Em alguns casos, 

a presença de maiores quantidades de minerais primários nos Cambissolos contribui para uma 

maior reserva nutricional para as plantas, especialmente importante em cultivos florestais e 

perenes. Os Cambissolos apresentam cor mais viva, maiores teores de argila e estruturação 

materiais puramente 

herdados da rocha, o que os torna em muitos casos aptos à utilização agrícola, uma vez 

mitigados alguns fatores restritivos, tais como pedregosidade, pequena profundidade e 

ado de São Paulo associados a 

condições variadas de materiais de origem, relevo, vegetação e clima. Suas ocorrências mais 

expressivas, porém, estão na província geomorfológica do Planalto Atlântico, em condições de 

ssecado. Nestas condições, estes solos têm perfis 

menos profundos e pedregosidade ou cascalhos na superfície ou na massa do solo. Seu 
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aproveitamento para os diversos fins é condicionado a estes fatores limitantes e às condições 

de manejo adotadas.  

• Gleissolos: são solos minerais formados em condições de saturação com água, 

presentes principalmente em planícies ou várzeas inundáveis. Os Gleissolos têm coloração 

pouco viva, esmaecida, com tendência às cores acinzentadas. Sua textura, variável de arenosa 

à argilosa, e sua fertilidade, variável de baixa à elevada, são bastante dependentes dos solos 

do seu entorno e de solos de outras posições à montante. As limitações mais comuns dos 

Gleissolos são sua elevada frequência de inundação e o longo período de solo sa

água, consequência de cheias dos cursos d’água ou da elevação do lençol freático. Os 

Gleissolos estão distribuídos em todo o estado de São Paulo principalmente nas planícies com 

influência de lençol d’água de subsuperfície, tanto em ambientes fl

interior, como em planícies litorâneas. Extensas áreas de Gleissolos Melânicos e Háplicos 

ocorrem nas planícies de grandes rios com vales abertos, como as do rio Paraíba do Sul. Nestas 

condições, parte da vegetação original de florest

foi substituída por agricultura, encontra

 

A distribuição dos solos na APA Pedregulho dá

• Solos das regiões planálticas: caracterizam

profundos, de matriz predominantemente arenosa, formados a partir da 

alteração do granito. Em meio à matriz do solo, ocorrem matacões, clastos e 

grãos de quartzo, indicando variáveis graus d

materiais predominantes variam da coloração amarela a vermelha, sendo em 

muitos casos, visíveis os veios e a estrutura inalterada de matacões de granito 

(Figura 30). Tratam

locais, situados sob vegetação florestal em estágio médio a avançado de 

regeneração, tem

arenosa e horizontes superficiais mais desenvolvidos, com a formação de 

serapilheira. No entanto, apresentam

estrutura da rocha original (Figura 31)

 

 

 

aproveitamento para os diversos fins é condicionado a estes fatores limitantes e às condições 

los: são solos minerais formados em condições de saturação com água, 

presentes principalmente em planícies ou várzeas inundáveis. Os Gleissolos têm coloração 

pouco viva, esmaecida, com tendência às cores acinzentadas. Sua textura, variável de arenosa 

ilosa, e sua fertilidade, variável de baixa à elevada, são bastante dependentes dos solos 

do seu entorno e de solos de outras posições à montante. As limitações mais comuns dos 

Gleissolos são sua elevada frequência de inundação e o longo período de solo sa

água, consequência de cheias dos cursos d’água ou da elevação do lençol freático. Os 

Gleissolos estão distribuídos em todo o estado de São Paulo principalmente nas planícies com 

influência de lençol d’água de subsuperfície, tanto em ambientes fluviais e lacustres do 

interior, como em planícies litorâneas. Extensas áreas de Gleissolos Melânicos e Háplicos 

ocorrem nas planícies de grandes rios com vales abertos, como as do rio Paraíba do Sul. Nestas 

condições, parte da vegetação original de floresta paludosa e de campo higrófilo, que outrora 

foi substituída por agricultura, encontra-se em parte regenerando.  

A distribuição dos solos na APA Pedregulho dá-se da seguinte forma: 

Solos das regiões planálticas: caracterizam-se como moderadamente 

profundos, de matriz predominantemente arenosa, formados a partir da 

alteração do granito. Em meio à matriz do solo, ocorrem matacões, clastos e 

grãos de quartzo, indicando variáveis graus de alteração (Figura 29). Os 

materiais predominantes variam da coloração amarela a vermelha, sendo em 

muitos casos, visíveis os veios e a estrutura inalterada de matacões de granito 

(Figura 30). Tratam-se de Cambissolos háplicos em sua maioria. Em alguns 

cais, situados sob vegetação florestal em estágio médio a avançado de 

regeneração, tem-se o aumento da concentração de argila em meio à matriz 

arenosa e horizontes superficiais mais desenvolvidos, com a formação de 

serapilheira. No entanto, apresentam-se ainda como Cambissolos, exibindo a 

estrutura da rocha original (Figura 31) 
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aproveitamento para os diversos fins é condicionado a estes fatores limitantes e às condições 

los: são solos minerais formados em condições de saturação com água, 

presentes principalmente em planícies ou várzeas inundáveis. Os Gleissolos têm coloração 

pouco viva, esmaecida, com tendência às cores acinzentadas. Sua textura, variável de arenosa 

ilosa, e sua fertilidade, variável de baixa à elevada, são bastante dependentes dos solos 

do seu entorno e de solos de outras posições à montante. As limitações mais comuns dos 

Gleissolos são sua elevada frequência de inundação e o longo período de solo saturado por 

água, consequência de cheias dos cursos d’água ou da elevação do lençol freático. Os 

Gleissolos estão distribuídos em todo o estado de São Paulo principalmente nas planícies com 

uviais e lacustres do 

interior, como em planícies litorâneas. Extensas áreas de Gleissolos Melânicos e Háplicos 

ocorrem nas planícies de grandes rios com vales abertos, como as do rio Paraíba do Sul. Nestas 

a paludosa e de campo higrófilo, que outrora 

 

se como moderadamente 

profundos, de matriz predominantemente arenosa, formados a partir da 

alteração do granito. Em meio à matriz do solo, ocorrem matacões, clastos e 

e alteração (Figura 29). Os 

materiais predominantes variam da coloração amarela a vermelha, sendo em 

muitos casos, visíveis os veios e a estrutura inalterada de matacões de granito 

se de Cambissolos háplicos em sua maioria. Em alguns 

cais, situados sob vegetação florestal em estágio médio a avançado de 

se o aumento da concentração de argila em meio à matriz 

arenosa e horizontes superficiais mais desenvolvidos, com a formação de 

inda como Cambissolos, exibindo a 
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Figura 28: Mapa pedológico do Estado de São Paulo. 
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Figura 29: Grande contribuição de grãos de quartzo provenientes da alteração do granito.

Figura 30: Cambissolos háplicos típicos dos planaltos exibem matacão de granito sofrendo alteração 
esferoidal (à esquerda do martelo pedológico utilizado como

Figura 31: Perfil de solo encoberto por cobert
matéria orgânica 

 

 

contribuição de grãos de quartzo provenientes da alteração do granito.

: Cambissolos háplicos típicos dos planaltos exibem matacão de granito sofrendo alteração 
esferoidal (à esquerda do martelo pedológico utilizado como escala). A porção superficial do perfil 

está escurecida pela presença de água. 

erfil de solo encoberto por cobertura florestal densa, exibindo argilização e a migração de 
matéria orgânica incipientes pelo perfil. 
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contribuição de grãos de quartzo provenientes da alteração do granito. 

 

: Cambissolos háplicos típicos dos planaltos exibem matacão de granito sofrendo alteração 
escala). A porção superficial do perfil 

 
argilização e a migração de 
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• Solos das áreas de taludes: 

regiões planálticas, há solos com 

porções a ocorrência de migração de argila e matéria orgânica, 

Argissolos. Grãos de quartzo ocorrem dispersos em todo o perfil, havendo por vezes, sua 

concentração em veios ou camadas diferenciadas (Figura

• Solos das planícies de inundação: ao longo dos principais corpos d’água, 

planícies de inundação, ocorrem sol

escura devida à alta concentração de matéria orgânica. Foram verificados Gleissolos na 

planície de inundação do Ribeirão Piraí

Figura 32: Perfil de Argissolo 

 

Figura 33: Presença de grãos de quartzo em meio a solo argiloso.

 

 

Solos das áreas de taludes: além dos Cambissolos também verificados nas 

solos com maior concentração de argila (Figura32). É visível em algumas 

porções a ocorrência de migração de argila e matéria orgânica, configura

ssolos. Grãos de quartzo ocorrem dispersos em todo o perfil, havendo por vezes, sua 

concentração em veios ou camadas diferenciadas (Figura33).  

Solos das planícies de inundação: ao longo dos principais corpos d’água, 

planícies de inundação, ocorrem solos com predomínio de matriz argilosa e coloração mais 

escura devida à alta concentração de matéria orgânica. Foram verificados Gleissolos na 

planície de inundação do Ribeirão Piraí (Figura 34).  

: Perfil de Argissolo localizado em talude na APA Pedregulho.

: Presença de grãos de quartzo em meio a solo argiloso.
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além dos Cambissolos também verificados nas 

). É visível em algumas 

onfigurando-se como 

ssolos. Grãos de quartzo ocorrem dispersos em todo o perfil, havendo por vezes, sua 

Solos das planícies de inundação: ao longo dos principais corpos d’água, nas 

os com predomínio de matriz argilosa e coloração mais 

escura devida à alta concentração de matéria orgânica. Foram verificados Gleissolos na 

 
localizado em talude na APA Pedregulho. 

 
: Presença de grãos de quartzo em meio a solo argiloso. 
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Figura 

 
2.3.3. ORIENTAÇÕES AO U

 

Verificou-se durante as visitas técnicas que o

dá-se de maneira não uniforme, originando solos em que são visíveis a presença de 

matacões soltos ao longo do perfil, mesmo em locais onde os perfis pedogenéticos 

espessos. Esse padrão de alteração posiciona o substrato rochoso em profundidades 

irregulares, requerendo cuidado no caso de necessidade de escavações e perfuraçõ

2010), determinado também restrições à mecanização agrícola

e blocos ocorrem nas porções mais superficiais do terreno

 

 

Figura 34: Planície de inundação do Ribeirão Piraí. 

.3. ORIENTAÇÕES AO USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 

se durante as visitas técnicas que o processo pedogênico da APA Pedregulho 

se de maneira não uniforme, originando solos em que são visíveis a presença de 

matacões soltos ao longo do perfil, mesmo em locais onde os perfis pedogenéticos 

espessos. Esse padrão de alteração posiciona o substrato rochoso em profundidades 

irregulares, requerendo cuidado no caso de necessidade de escavações e perfuraçõ

2010), determinado também restrições à mecanização agrícola, nos casos em que os matacões 

e blocos ocorrem nas porções mais superficiais do terreno (Figura35). 
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da APA Pedregulho 

se de maneira não uniforme, originando solos em que são visíveis a presença de blocos e 

matacões soltos ao longo do perfil, mesmo em locais onde os perfis pedogenéticos são 

espessos. Esse padrão de alteração posiciona o substrato rochoso em profundidades 

irregulares, requerendo cuidado no caso de necessidade de escavações e perfurações (CPRM, 

, nos casos em que os matacões 
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Figura 35: Perfil de solo exposto, exibindo a presença de 

 
Boa parte dos corpos graníticos apresenta baixo grau de alteração, apresentando 

potencial para utilização como pedras para revestimentos externos e internos, em fundações, 

como agregados para concreto (bri

civil. 

Os granitos, quando intemperizados, levam inicialmente à formação de solos com 

contribuição arenosa. Quando se tratam de solos com pedogênese incipiente, podem sofrer 

processos erosivos intensos e se tornarem suscetíveis a acidentes geotécnicos do tipo 

escorregamentos. Essas rochas apresentam qualidades geotécnicas para uso como material de 

empréstimo em obras de aterros, construção de estradas e pequenas barragens.

A alteração dos granitos le

de fatores tais como relevo, cobertura vegetal e clima, podem sofrer intensos processos de 

erosão hídrica laminar, formando ravinas, sulcos ou voçorocas

algumas estradas que atravessam a APA Pedregulho (Figura

 

Figura 36: Sulcos e ravinas formados nas estradas da APA Pedregulho.

 
Há limitações para o desenvolvimento de atividades agrícolas devido à ocorrência dos 

matacões, impedindo a mecanização. Os solos são ácidos e de baixa fertilidade química, no 

entanto, sua textura é capaz de armazenar água e abastecer a vegetação durante os

períodos de estiagem.  

 

: Perfil de solo exposto, exibindo a presença de matacões de granito em profundidades 
irregulares. 

Boa parte dos corpos graníticos apresenta baixo grau de alteração, apresentando 

potencial para utilização como pedras para revestimentos externos e internos, em fundações, 

como agregados para concreto (brita), além de outras aplicações na indústria da construção 

Os granitos, quando intemperizados, levam inicialmente à formação de solos com 

contribuição arenosa. Quando se tratam de solos com pedogênese incipiente, podem sofrer 

sos e se tornarem suscetíveis a acidentes geotécnicos do tipo 

escorregamentos. Essas rochas apresentam qualidades geotécnicas para uso como material de 

empréstimo em obras de aterros, construção de estradas e pequenas barragens.

A alteração dos granitos leva a formação de solos argilo-síltico-arenosos, dependendo 

de fatores tais como relevo, cobertura vegetal e clima, podem sofrer intensos processos de 

erosão hídrica laminar, formando ravinas, sulcos ou voçorocas. Estes processos são visíveis em 

radas que atravessam a APA Pedregulho (Figura36). 

: Sulcos e ravinas formados nas estradas da APA Pedregulho.

Há limitações para o desenvolvimento de atividades agrícolas devido à ocorrência dos 

matacões, impedindo a mecanização. Os solos são ácidos e de baixa fertilidade química, no 

entanto, sua textura é capaz de armazenar água e abastecer a vegetação durante os
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matacões de granito em profundidades 

Boa parte dos corpos graníticos apresenta baixo grau de alteração, apresentando 

potencial para utilização como pedras para revestimentos externos e internos, em fundações, 

ta), além de outras aplicações na indústria da construção 

Os granitos, quando intemperizados, levam inicialmente à formação de solos com 

contribuição arenosa. Quando se tratam de solos com pedogênese incipiente, podem sofrer 

sos e se tornarem suscetíveis a acidentes geotécnicos do tipo 

escorregamentos. Essas rochas apresentam qualidades geotécnicas para uso como material de 

empréstimo em obras de aterros, construção de estradas e pequenas barragens. 

arenosos, dependendo 

de fatores tais como relevo, cobertura vegetal e clima, podem sofrer intensos processos de 

. Estes processos são visíveis em 

 

: Sulcos e ravinas formados nas estradas da APA Pedregulho. 

Há limitações para o desenvolvimento de atividades agrícolas devido à ocorrência dos 

matacões, impedindo a mecanização. Os solos são ácidos e de baixa fertilidade química, no 

entanto, sua textura é capaz de armazenar água e abastecer a vegetação durante os longos 
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Nas regiões de maior dissecação em que se encontram fraturas abertas, há bom 

potencial armazenador e circulador de água, especialmente nas bordas dos maciços, sendo 

terrenos com interessante potencial hidrogeológico. 

solos residuais são rasos, o risco de contaminação das águas subterrâneas é alto, demandando 

cuidados especiais com fontes potencialmente poluidoras.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nas regiões de maior dissecação em que se encontram fraturas abertas, há bom 

potencial armazenador e circulador de água, especialmente nas bordas dos maciços, sendo 

terrenos com interessante potencial hidrogeológico. Em áreas onde as rochas afloram e os 

solos residuais são rasos, o risco de contaminação das águas subterrâneas é alto, demandando 

cuidados especiais com fontes potencialmente poluidoras. 
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Nas regiões de maior dissecação em que se encontram fraturas abertas, há bom 

potencial armazenador e circulador de água, especialmente nas bordas dos maciços, sendo 

onde as rochas afloram e os 

solos residuais são rasos, o risco de contaminação das águas subterrâneas é alto, demandando 
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2.4. RISCOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

 
2.4.1. OBJETIVO E METODOLOG

Apontar a ocorrência de riscos potenciais na APA Pedregulho, decorrentes da 

suscetibilidade do território à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa e 

inundações.   

A referência para estas informações é o Programa de diagnóst

áreas com potencial de risco à ocorrência de processos gravitacionais de massa e inundações, 

desenvolvido pela CPRM desde 2011. 

 
2.4.2. MAPEAMENTO DAS ÁREAS

 
Devido ao aumento na frequência de 

2011 o Governo Federal por meio do Serviço Geológico do Brasil 

de diagnóstico e mapeamento das áreas com potenc

gravitacionais de massa e inundações (CPRM, 2

As Figuras 37 e 38 

ocorrência destes processos. 

Em linhas gerais, a suscetibilidade do território da APA Pedregulho aos 

massa é baixa. As áreas de maior suscetibilidade 

declividade existentes na APA Pedregulho. Em função da difícil ocupação, ocorre que grande 

parte destas áreas se encontram

Em Itu foram identificadas duas áreas consid

função de sua ocupação e de fenômenos naturais que ocorrem. Em linhas gerais, as áreas são 

consideradas de alto risco potencial quando se caracterizam por uma ocupação inadequada de 

áreas situadas às margens de rios, su

problemas diversos para as moradias instaladas no leito do rio e em sua planície de inundação 

e por ocupação de área de encosta, com alta inclinação e existência de matacões. Uma das 

áreas de risco do município 

irregular existente no Km 91, conforme pode ser verificado na Figura 39. 

 

 

 

GEOTÉCNICOS 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

Apontar a ocorrência de riscos potenciais na APA Pedregulho, decorrentes da 

suscetibilidade do território à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa e 

A referência para estas informações é o Programa de diagnóstico e mapeamento das 

áreas com potencial de risco à ocorrência de processos gravitacionais de massa e inundações, 

desenvolvido pela CPRM desde 2011.  

MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE E RISCO 

ao aumento na frequência de desastres naturais ocorrendo em todo o país, em 

2011 o Governo Federal por meio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM iniciou um programa 

de diagnóstico e mapeamento das áreas com potencial de risco à ocorrência de processos 

gravitacionais de massa e inundações (CPRM, 2014).  

 mostram a suscetibilidade do território da APA Pedregulho à 

ocorrência destes processos.  

Em linhas gerais, a suscetibilidade do território da APA Pedregulho aos 

é baixa. As áreas de maior suscetibilidade estão associadas aos trechos de maior 

declividade existentes na APA Pedregulho. Em função da difícil ocupação, ocorre que grande 

se encontram com a vegetação preservada e sem ocupação humana. 

Em Itu foram identificadas duas áreas consideradas de risco alto e muito alto em 

função de sua ocupação e de fenômenos naturais que ocorrem. Em linhas gerais, as áreas são 

consideradas de alto risco potencial quando se caracterizam por uma ocupação inadequada de 

áreas situadas às margens de rios, submetidas a enchentes e alagamentos, causando 

problemas diversos para as moradias instaladas no leito do rio e em sua planície de inundação 

e por ocupação de área de encosta, com alta inclinação e existência de matacões. Uma das 

áreas de risco do município está localizada na APA Pedregulho e corresponde à ocupação 

irregular existente no Km 91, conforme pode ser verificado na Figura 39.  
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Apontar a ocorrência de riscos potenciais na APA Pedregulho, decorrentes da 

suscetibilidade do território à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa e 

ico e mapeamento das 

áreas com potencial de risco à ocorrência de processos gravitacionais de massa e inundações, 

rais ocorrendo em todo o país, em 

CPRM iniciou um programa 

ial de risco à ocorrência de processos 

mostram a suscetibilidade do território da APA Pedregulho à 

Em linhas gerais, a suscetibilidade do território da APA Pedregulho aos movimentos de 

estão associadas aos trechos de maior 

declividade existentes na APA Pedregulho. Em função da difícil ocupação, ocorre que grande 

com a vegetação preservada e sem ocupação humana.  

eradas de risco alto e muito alto em 

função de sua ocupação e de fenômenos naturais que ocorrem. Em linhas gerais, as áreas são 

consideradas de alto risco potencial quando se caracterizam por uma ocupação inadequada de 

bmetidas a enchentes e alagamentos, causando 

problemas diversos para as moradias instaladas no leito do rio e em sua planície de inundação 

e por ocupação de área de encosta, com alta inclinação e existência de matacões. Uma das 

está localizada na APA Pedregulho e corresponde à ocupação 
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Figura 37: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de movimentos gravitacionais de mass

 

: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de movimentos gravitacionais de mass
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: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de movimentos gravitacionais de massa. 
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Figura 38: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de inundações, alagamentos e 

 

Esta área apresenta alto risco devido a residências situadas em encosta de alta 

inclinação, onde existem muitos matacões, que são extraídos pelas próprias famílias ali 

residentes. A CPRM sugere

conscientização da população sobre os riscos de construções em áreas de encosta e com 

presença de matacões e dos riscos de construções em corte

acompanhamento técnico.  

Outras ações sugeridas são:  
 

• Realização de campanhas de educação ambien

promovendo o entendimento dos prejuízos causados pelo descarte irregular e 

o acúmulo de lixo nas encostas e drenagens; 

• Campanhas de sensibilização da população para apoiar a Defesa Civil nos 

momentos de emergência, entendendo a neces

imediatas ou permanentes. Palestras em igrejas, praças e escolas, bem como 

distribuição de cartilhas e sessões de vídeos com situações de emergência 

podem colaborar para o entendimento; 

 

: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de inundações, alagamentos e 
assoreamentos. 

Esta área apresenta alto risco devido a residências situadas em encosta de alta 

inclinação, onde existem muitos matacões, que são extraídos pelas próprias famílias ali 

A CPRM sugere a remoção de residências mais próximas à encosta e 

ação da população sobre os riscos de construções em áreas de encosta e com 

presença de matacões e dos riscos de construções em corte-aterro sem conhecimento e 

 

Realização de campanhas de educação ambiental para a população, 

promovendo o entendimento dos prejuízos causados pelo descarte irregular e 

o acúmulo de lixo nas encostas e drenagens;  

Campanhas de sensibilização da população para apoiar a Defesa Civil nos 

momentos de emergência, entendendo a necessidade de evacuações 

imediatas ou permanentes. Palestras em igrejas, praças e escolas, bem como 

distribuição de cartilhas e sessões de vídeos com situações de emergência 

podem colaborar para o entendimento;  
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: Suscetibilidade da APA Pedregulho à ocorrência de inundações, alagamentos e 

Esta área apresenta alto risco devido a residências situadas em encosta de alta 

inclinação, onde existem muitos matacões, que são extraídos pelas próprias famílias ali 

a remoção de residências mais próximas à encosta e 

ação da população sobre os riscos de construções em áreas de encosta e com 

aterro sem conhecimento e 

tal para a população, 

promovendo o entendimento dos prejuízos causados pelo descarte irregular e 

Campanhas de sensibilização da população para apoiar a Defesa Civil nos 

sidade de evacuações 

imediatas ou permanentes. Palestras em igrejas, praças e escolas, bem como 

distribuição de cartilhas e sessões de vídeos com situações de emergência 
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• Manutenção e limpeza das obras públicas, como ga

evitando o acúmulo de lixo, crescimento de vegetação, vazamentos e 

infiltrações.  

• Vistorias efetivas e periódicas por profissionais da área de engenharia e/ou 

geotecnia, com realização de obras adequadas e dimensionadas para o 

município. Ressalta

ordenamento territorial do município, visando o planejamento de ocupação 

urbana e rural de forma adequada e sustentável. 

 

Figura 39: Área de alto risco potencial
rolamento de blocos. Localizada na Pedreira Menino Jesus da Lapa, no km 91 da SP 300.

 

Manutenção e limpeza das obras públicas, como galerias de águas pluviais, 

evitando o acúmulo de lixo, crescimento de vegetação, vazamentos e 

 

Vistorias efetivas e periódicas por profissionais da área de engenharia e/ou 

geotecnia, com realização de obras adequadas e dimensionadas para o 

icípio. Ressalta-se também a importância da elaboração de um plano de 

ordenamento territorial do município, visando o planejamento de ocupação 

urbana e rural de forma adequada e sustentável.  

potencial na APA Pedregulho. Suscetibilidade a tombamento de blocos e 
rolamento de blocos. Localizada na Pedreira Menino Jesus da Lapa, no km 91 da SP 300.
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lerias de águas pluviais, 

evitando o acúmulo de lixo, crescimento de vegetação, vazamentos e 

Vistorias efetivas e periódicas por profissionais da área de engenharia e/ou 

geotecnia, com realização de obras adequadas e dimensionadas para o 

se também a importância da elaboração de um plano de 

ordenamento territorial do município, visando o planejamento de ocupação 

 
tombamento de blocos e 

rolamento de blocos. Localizada na Pedreira Menino Jesus da Lapa, no km 91 da SP 300. 
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2.5. CLIMA 

 
2.5.1. OBJETIVO E METODOLOGIA

Caracterizar as condições climáticas médias do município de Itu, com ênfase na 

pluviosidade, devido à sua importância no ciclo hidrológico. A metodologia consistiu no 

levantamento de dados secundários. 

 
2.5.2. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁ

O clima na região do

mesotérmico brando e úmido, cuja característica traduz

chuva no inverno com temperaturas baixas e verões chuvosos com temperaturas muito altas.

Adotando-se a Classificação Internacional de Köppen, o clima regional é classificado como Cwa 

– tropical de altitude, confirmando a ocorrência de invernos secos verões quentes, cujas 

temperaturas médias são superiores a 22°C nos meses mais quentes e infer

meses mais frios (STEZER, 1996). Na Figura 

vermelho, conforme a classificação de Köppen (CEPAGRI 

Figura 40: Tipologia climática do estado de São 

A Tabela 1 e o gráfico 

temperatura do ar médios coletados pelo CEPAGRI 

 

TODOLOGIA 

Caracterizar as condições climáticas médias do município de Itu, com ênfase na 

pluviosidade, devido à sua importância no ciclo hidrológico. A metodologia consistiu no 

levantamento de dados secundários.  

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

O clima na região do município de Itu é classificado como tropical Brasil central 

mesotérmico brando e úmido, cuja característica traduz-se em locais com estiagem ou pouca 

chuva no inverno com temperaturas baixas e verões chuvosos com temperaturas muito altas.

se a Classificação Internacional de Köppen, o clima regional é classificado como Cwa 

tropical de altitude, confirmando a ocorrência de invernos secos verões quentes, cujas 

temperaturas médias são superiores a 22°C nos meses mais quentes e infer

meses mais frios (STEZER, 1996). Na Figura 40 está a localização do município, em destaque 

vermelho, conforme a classificação de Köppen (CEPAGRI – UNICAMP, 2015). 

Tipologia climática do estado de São Paulo e localização de Itu.

ráfico apresentado pela Figura 41 mostram dados de pluviometria e 

temperatura do ar médios coletados pelo CEPAGRI – UNICAMP para o município de Itu no ano 
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Caracterizar as condições climáticas médias do município de Itu, com ênfase na 

pluviosidade, devido à sua importância no ciclo hidrológico. A metodologia consistiu no 

município de Itu é classificado como tropical Brasil central 

estiagem ou pouca 

chuva no inverno com temperaturas baixas e verões chuvosos com temperaturas muito altas. 

se a Classificação Internacional de Köppen, o clima regional é classificado como Cwa 

tropical de altitude, confirmando a ocorrência de invernos secos verões quentes, cujas 

temperaturas médias são superiores a 22°C nos meses mais quentes e inferiores a 18°C nos 

está a localização do município, em destaque 

 

 

Paulo e localização de Itu. 

dados de pluviometria e 

UNICAMP para o município de Itu no ano 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

de 2011.   A Tabela 2 demonstra dados de precipitação pluviométrica próxima a APA 

Pedregulho, coordenadas 23°24’56”; 47°24’05”, publicados pela ANA, disponíveis no sistema 

HIDROWEB – código 2347059. Conforme os dados apresentados, a região é caracterizada 

períodos de seca entre os meses de abril a setembro, com médias mensais que variam entre 

24,4 a 65,8mm e períodos de chuvas entre dezembro e março com médias mensais que variam 

entre 208,0 e 197,3mm. A pluviosidade regional é caracterizada por chuvas a

predominantes entre 1100 e 1600mm. 

Tabela 1: Tabela com dados meteorológicos da cidade de Itu/SP. Fonte: CEPAGRI 

TEMPERATURA DO AR (C)

Mês mínima média máxima média

JAN 18.6 

FEV 18.8 

MAR 18.0 

ABR 15.3 

MAI 12.6 

JUN 11.0 

JUL 10.5 

AGO 11.8 

SET 13.7 

OUT 15.4 

NOV 16.4 

DEZ 17.8 

Ano 15.0 

Min 10.5 

Max 18.8 

 

Figura 41: Relação Precipitação/Temperatura média. Fonte: 
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de 2011.   A Tabela 2 demonstra dados de precipitação pluviométrica próxima a APA 

Pedregulho, coordenadas 23°24’56”; 47°24’05”, publicados pela ANA, disponíveis no sistema 

código 2347059. Conforme os dados apresentados, a região é caracterizada 

períodos de seca entre os meses de abril a setembro, com médias mensais que variam entre 

24,4 a 65,8mm e períodos de chuvas entre dezembro e março com médias mensais que variam 

entre 208,0 e 197,3mm. A pluviosidade regional é caracterizada por chuvas anuais com médias 

predominantes entre 1100 e 1600mm.  

Tabela com dados meteorológicos da cidade de Itu/SP. Fonte: CEPAGRI –

TEMPERATURA DO AR (C) CHUVA (mm) 

máxima média média 
 

29.9 24.3 225.1 

30.0 24.4 174.2 

29.6 23.8 140.8 

27.6 21.5 64.0 

25.6 19.1 58.5 

24.4 17.7 61.4 

24.6 17.5 42.6 

26.6 19.2 37.8 

27.4 20.6 72.3 

28.1 21.8 119.0 

28.9 22.7 121.3 

29.0 23.4 182.6 

27.6 21.3 1299.6 

24.4 17.5 37.8 

30.0 24.4 225.1 

 

Relação Precipitação/Temperatura média. Fonte: CEPAGRI – UNICAMP, 2015.
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de 2011.   A Tabela 2 demonstra dados de precipitação pluviométrica próxima a APA 

Pedregulho, coordenadas 23°24’56”; 47°24’05”, publicados pela ANA, disponíveis no sistema 

código 2347059. Conforme os dados apresentados, a região é caracterizada por 

períodos de seca entre os meses de abril a setembro, com médias mensais que variam entre 

24,4 a 65,8mm e períodos de chuvas entre dezembro e março com médias mensais que variam 

nuais com médias 

– UNICAMP, 2015. 

 

UNICAMP, 2015. 

Precipitação
média (mm)

Temperatura
média (°C)
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Tabela 2: Série histórica de precipitação na região. 

Ano 

Jan Fev Mar Abr 

1958 274,3 155,9 133,5 90,1 

1959 328,0 106,9 208,3 57,9 

1960 269,4 342,5 63,1 88,5 

1961 145,7 240,9 101,8 108,0 

1962 81,5 186,1 304,5 25,4 

1966 151,0 220,3 119,6 9,3 

1981 253,3 88,5 56,9 7,3 

1982 349,1 256,0 130,1 54,5 

1984 378,1 68,1 42,4 137,4 

1985 178,9 183,0 293,3 67,4 

1986 135,7 158,6 138,2 62,3 

1994 213,2 119,8 136,2 82,6 

1995 314,2 333,6 136,1 110,6 

1996 241,4 204,9 167,8 21,6 

1997 343,8 187,3 59,0 42,6 

1998 256,1 197,8 204,8 131,3 

2000 258,3 303,5 83,1 5,4 

Média 245,4 197,3 139,9 64,8 

A partir do Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo coletados pelo 

DAEE, Rodrigues (2003) estabeleceu uma classificação 

características principais do clima regional de Itu entre os 

como abaixo: 

• Anos que se configuraram secos: 1968, 1969 e 1985;

• Anos com “tendência” a secos: 1971, 1978, 1980, 1981, 1984 e 1994;

• Anos com configuração assemelhada ao padrão espacial médio: 1973, 1974, 

1975, 1977, 1979, 19

• Anos com “tendência” a chuvosos: 1970, 1972, 1986, 1987, 1989, 1993 e 1997;

• Anos que configuraram chuvosos: 1976, 1982, 1983, 1991, 1995 e 1996.

Conforme esses dados, o município apresenta uma situação de normalidade ou com 

tendência a chuvas maior que a ocorrência de períodos de seca. No entanto, situações como a 

estiagem recente do ano de 2014 causaram sérios problemas de abastecimento para a 

população ituana e medidas relacionadas a conservação hídrica na forma de políticas 

 

Série histórica de precipitação na região. Fonte: ANA, acesso em 2015. 

Meses 
Total

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

124,8 77,3 25,4 19,3 89,5 161,9 49,8 140,4 1342,2

45,6 22,8 46,7 99,3 31,3 105,8 128,5 118,9 1300,0

97,6 65,0 0,0 8,1 29,9 54,4 70,6 394,1 1483,2

 46,9 38,7 2,1 2,8 13,5 77,2 143,4 229,4 1150,4

18,0 21,5 8,9 55,1 38,4 195,3 65,7 271,1 1271,5

34,3 0,0 36,6 21,0 111,7 119,1 43,8 200,9 1067,6

15,5 19,5 10,2 3,2 4,1 36,2 47,2 77,0 618,9

80,2 225,5 66,6 19,6 17,2 206,1 197,3 340,8 1943,0

 125,2 1,1 7,2 125,1 223,4 32,1 194,5 206,1 1540,7

100,2 51,8 5,6 15,5 71,1 22,9 128,9 51,3 1169,9

81,1 2,5 7,7 134,3 29,3 51,1 113,0 294,3 1208,1

61,2 48,5 25,7 0,0 0,4 80,4 71,0 249,5 1088,5

 56,1 38,9 58,9 5,4 56,3 167,7 70,1 180,9 1528,8

14,1 56,7 12,5 25,3 118,6 165,3 73,1 219,8 1321,1

92,5 115,4 20,1 35,1 106,1 115,9 279,6 157,3 1554,7

 100,4 16,3 8,8 47,7 67,9 190,9 59,3 232,9 1514,2

12,2 10,6 72,5 64,7 110,5 65,4 119,1 170,6 1275,9

65,1 47,8 24,4 40,1 65,8 108,7 109,1 208,0 1316,4

A partir do Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo coletados pelo 

DAEE, Rodrigues (2003) estabeleceu uma classificação temporal para demonstrar as 

características principais do clima regional de Itu entre os anos de 1968 a 1997, apresentada 

Anos que se configuraram secos: 1968, 1969 e 1985; 

Anos com “tendência” a secos: 1971, 1978, 1980, 1981, 1984 e 1994;

Anos com configuração assemelhada ao padrão espacial médio: 1973, 1974, 

1975, 1977, 1979, 1988, 1990 e 1992; 

Anos com “tendência” a chuvosos: 1970, 1972, 1986, 1987, 1989, 1993 e 1997;

Anos que configuraram chuvosos: 1976, 1982, 1983, 1991, 1995 e 1996.

Conforme esses dados, o município apresenta uma situação de normalidade ou com 

vas maior que a ocorrência de períodos de seca. No entanto, situações como a 

estiagem recente do ano de 2014 causaram sérios problemas de abastecimento para a 

população ituana e medidas relacionadas a conservação hídrica na forma de políticas 
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Total 

1342,2 

1300,0 

1483,2 

1150,4 

1271,5 

1067,6 

618,9 

1943,0 

1540,7 

1169,9 

1208,1 

1088,5 

1528,8 

1321,1 

1554,7 

1514,2 

1275,9 

1316,4 

A partir do Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo coletados pelo 

para demonstrar as 

anos de 1968 a 1997, apresentada 

Anos com “tendência” a secos: 1971, 1978, 1980, 1981, 1984 e 1994; 

Anos com configuração assemelhada ao padrão espacial médio: 1973, 1974, 

Anos com “tendência” a chuvosos: 1970, 1972, 1986, 1987, 1989, 1993 e 1997; 

Anos que configuraram chuvosos: 1976, 1982, 1983, 1991, 1995 e 1996. 

Conforme esses dados, o município apresenta uma situação de normalidade ou com 

vas maior que a ocorrência de períodos de seca. No entanto, situações como a 

estiagem recente do ano de 2014 causaram sérios problemas de abastecimento para a 

população ituana e medidas relacionadas a conservação hídrica na forma de políticas 
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ambientais e na melhoria da infraestrutura de abastecimento e contenção de água devem ser 

tomadas com urgência. 

 
 
 
 

 

na melhoria da infraestrutura de abastecimento e contenção de água devem ser 
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na melhoria da infraestrutura de abastecimento e contenção de água devem ser 
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2.6. RECURSOS HÍDRICOS 

 
2.6.1. OBJETIVO E METODOLOGIA

Caracterizar os recursos hídricos da APA Pedregulho, discutindo sua gestão pelo Poder 

Público. Foram utilizados dados secundários para a realização deste trabalho. 

 
2.6.2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRI

 
2.6.2.1. ENQUADRAMENTO DA APA
GERENCIAMENTO DE REC

Com o objetivo de partilhar a gestão das águas, o estado de São Paulo definiu 22 

unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRH) com base na distribuição 

hidrográficas existentes em seu território administrativo, tendo como objetivo a gestão 

descentralizada dos recursos hídricos em níveis regional e municipal, relacionada com as 

divisões político administrativas, conforme o Decreto 27.576 de 11 d

dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Com isso, a bacia 

hidrográfica passa a ser considerada uma unidade de planejamento para que, em definições 

de estágios e cenários futuros de desenvolvimento, possam s

segundo um contexto que responda às questões locais e regionais (CRH, 2007). A Figura 

Figura 43, apresentam a delimitação das UGRH do estado de São Paulo e sua caracterização 

geral, respectivamente. 

O município da Estâ

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e a Tietê/Sorocaba, que correspondem às nomenclaturas UGRH 5 e 

UGRH 10, respectivamente. A divisão dessas UGRH ocorre justamente na região da APA 

Pedregulho, pertencente à UGRH 5 (d

sede do município pertence à UGRH 10 (SMA, 2015). 

 A UGRH 5 abrange 57 municípios sob uma área de 14.178 km² e sua população 

corresponde a aproximadamente 12,5% da população total do estado. A APA Pedregulho está 

totalmente inserida nesta UGRH, que possui vocação predominantemente industrial, no 

entanto, existe vocação para estâncias climáticas, turísticas e hidrominerais com potencial 

para o turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura (CPLA/SMA, 2015). 

 

 

TODOLOGIA 

Caracterizar os recursos hídricos da APA Pedregulho, discutindo sua gestão pelo Poder 

Público. Foram utilizados dados secundários para a realização deste trabalho. 

O DOS RECURSOS HÍDRICOS 

ENQUADRAMENTO DA APA PEDREGULHO DENTRE AS
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (UGRH) 

Com o objetivo de partilhar a gestão das águas, o estado de São Paulo definiu 22 

unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRH) com base na distribuição 

hidrográficas existentes em seu território administrativo, tendo como objetivo a gestão 

descentralizada dos recursos hídricos em níveis regional e municipal, relacionada com as 

divisões político administrativas, conforme o Decreto 27.576 de 11 de novembro de 1987, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Com isso, a bacia 

hidrográfica passa a ser considerada uma unidade de planejamento para que, em definições 

de estágios e cenários futuros de desenvolvimento, possam ser definidas metas e programas 

segundo um contexto que responda às questões locais e regionais (CRH, 2007). A Figura 

, apresentam a delimitação das UGRH do estado de São Paulo e sua caracterização 

O município da Estância Turística de Itu situa-se em duas UGRH, a 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e a Tietê/Sorocaba, que correspondem às nomenclaturas UGRH 5 e 

UGRH 10, respectivamente. A divisão dessas UGRH ocorre justamente na região da APA 

Pedregulho, pertencente à UGRH 5 (demarcada em vermelho na Figura 44). No entanto, a 

sede do município pertence à UGRH 10 (SMA, 2015).  

A UGRH 5 abrange 57 municípios sob uma área de 14.178 km² e sua população 

corresponde a aproximadamente 12,5% da população total do estado. A APA Pedregulho está 

totalmente inserida nesta UGRH, que possui vocação predominantemente industrial, no 

xiste vocação para estâncias climáticas, turísticas e hidrominerais com potencial 

para o turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura (CPLA/SMA, 2015).  

94 

Caracterizar os recursos hídricos da APA Pedregulho, discutindo sua gestão pelo Poder 

Público. Foram utilizados dados secundários para a realização deste trabalho.  

PEDREGULHO DENTRE AS UNIDADES DE 

Com o objetivo de partilhar a gestão das águas, o estado de São Paulo definiu 22 

unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRH) com base na distribuição das bacias 

hidrográficas existentes em seu território administrativo, tendo como objetivo a gestão 

descentralizada dos recursos hídricos em níveis regional e municipal, relacionada com as 

e novembro de 1987, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Com isso, a bacia 

hidrográfica passa a ser considerada uma unidade de planejamento para que, em definições 

er definidas metas e programas 

segundo um contexto que responda às questões locais e regionais (CRH, 2007). A Figura 42 e a 

, apresentam a delimitação das UGRH do estado de São Paulo e sua caracterização 

se em duas UGRH, a 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e a Tietê/Sorocaba, que correspondem às nomenclaturas UGRH 5 e 

UGRH 10, respectivamente. A divisão dessas UGRH ocorre justamente na região da APA 

emarcada em vermelho na Figura 44). No entanto, a 

A UGRH 5 abrange 57 municípios sob uma área de 14.178 km² e sua população 

corresponde a aproximadamente 12,5% da população total do estado. A APA Pedregulho está 

totalmente inserida nesta UGRH, que possui vocação predominantemente industrial, no 

xiste vocação para estâncias climáticas, turísticas e hidrominerais com potencial 
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Figura 42:  Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo. Fonte: DAEE et 

 
 
 A UGRH 10 abrange 33 municípios contando com uma área de 11.829 km² e sua 

população corresponde a aproximadamente a 4,5% da população do estado de São Paul

vocação predominante também é industrial, mas apresenta grande infraestrutura de turismo 

instalada nas estâncias e grande potencial em função da Rota dos Bandeirantes. Esta unidade é 

dividida em seis sub-bacias, sendo que o município de Itu (destaca

45) está inserido na sub-bacia Médio Tietê Superior.

As estimativas de demandas setoriais (urbana, industrial e irrigação) e as estimativas 

demográficas para as UGRH em foco são apresentadas na Tabela 

2007). Em relação a projeção demográfica, verifica

decréscimo da população rural nas duas UGRHI, o que confirma a projeção do aumento de 

demandas urbanas de abastecimento. Nesse sentido, esse fenômeno deve ser acompanha

de políticas públicas de conservação hídrica nos mananciais já utilizados ou com potencial de 

uso. 

 

 
 
 
 
 

 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo. Fonte: DAEE et 
al., 2013. 

A UGRH 10 abrange 33 municípios contando com uma área de 11.829 km² e sua 

população corresponde a aproximadamente a 4,5% da população do estado de São Paul

vocação predominante também é industrial, mas apresenta grande infraestrutura de turismo 

instalada nas estâncias e grande potencial em função da Rota dos Bandeirantes. Esta unidade é 

bacias, sendo que o município de Itu (destacado em vermelho na Figura 

bacia Médio Tietê Superior. 

As estimativas de demandas setoriais (urbana, industrial e irrigação) e as estimativas 

demográficas para as UGRH em foco são apresentadas na Tabela 3, Tabela 4 

2007). Em relação a projeção demográfica, verifica-se o aumento da população urbana e o 

decréscimo da população rural nas duas UGRHI, o que confirma a projeção do aumento de 

demandas urbanas de abastecimento. Nesse sentido, esse fenômeno deve ser acompanha

de políticas públicas de conservação hídrica nos mananciais já utilizados ou com potencial de 
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Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo. Fonte: DAEE et 

A UGRH 10 abrange 33 municípios contando com uma área de 11.829 km² e sua 

população corresponde a aproximadamente a 4,5% da população do estado de São Paulo. Sua 

vocação predominante também é industrial, mas apresenta grande infraestrutura de turismo 

instalada nas estâncias e grande potencial em função da Rota dos Bandeirantes. Esta unidade é 

do em vermelho na Figura 

As estimativas de demandas setoriais (urbana, industrial e irrigação) e as estimativas 

 e Tabela 5 (PERH, 

se o aumento da população urbana e o 

decréscimo da população rural nas duas UGRHI, o que confirma a projeção do aumento de 

demandas urbanas de abastecimento. Nesse sentido, esse fenômeno deve ser acompanhado 

de políticas públicas de conservação hídrica nos mananciais já utilizados ou com potencial de 
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Figura 43: Caracterização geral das UGRH

 

Caracterização geral das UGRHI do estado de São Paulo. Fonte: CRH, 2007. 
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Figura 44: 

 

  

Figura 45: 

 

: Localização da APA Pedregulho na UGRHI 5 – PCJ. 

: Localização de Itu na UGRHI 10 – Tietê Sorocaba. 
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Tabela 3: Vazões por atividade setorial em 2007 por UGRHI. Fonte: PERH, 2007.

URGH 
Demanda Global (m³/s)

Urbana 

05 - Piracicaba / Capivari / Jundiaí 15,06 

10 - Tietê Sorocaba 5,27 

 

Tabela 4: Projeção da população por UGRHI. Fonte: PERH, 2007

URGH 
2007 

Urbana 

05 - Piracicaba / Capivari / Jundiaí 4.968.263 

10 - Tietê Sorocaba 1.778.187 

 

Tabela 5: Estimativa de demanda urbanas por UGRHI. Fonte: PERH, 2007

URGH 
2007 

05 - Piracicaba / Capivari / Jundiaí 15,84 

10 - Tietê Sorocaba 5,46 

 

Vazões por atividade setorial em 2007 por UGRHI. Fonte: PERH, 2007. 

Demanda Global (m³/s) 

Industrial Agrícola Total 

17,97 7,8 40,83 

4,36 8,35 17,98 

Projeção da população por UGRHI. Fonte: PERH, 2007. 

2015 2020 

Rural Urbana Rural Urbana Rural

195.137 5.343.598 170.438 5.660.622 146.742

169.441 1.969.429 160.841 2.136.608 150.275

Estimativa de demanda urbanas por UGRHI. Fonte: PERH, 2007. 

Vazões (m³/s) 

2015 2020 

18,54 19,96 

6,48 7,06 
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Rural 

146.742 

150.275 
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2.6.2.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

 As águas existentes abaixo da superfície terrestre e que circulam nos espaços vazios 

existentes entre a estrutura do solo e das rochas 

infiltração de água da chuva, por exemplo, sobre o solo, a parte que não passa por processos 

de evaporação ou captação por meio da vegetação continua a infiltrar por gravidade no solo e 

começa a criar regiões com 

pelo recurso hídrico. Essa região saturada é considerada um reservatório subterrâneo e é 

chamado de aquífero, caracterizado por camadas ou formações geológicas com níveis de 

permeabilidade capazes de armazenar água que pode ser aproveitada como fonte de 

abastecimento ou outros usos (Iritani e Ezaki, 2012).

 Os aquíferos podem ser classificados quanto à porosidade (proporção de espaços 

vazios) do material que o armazena ou quanto a partir da sua pr

porosidade, pode ser granular 

e de materiais não consolidados, como areias e cascalhos; em 

maciças e compactas que possuem fraturas e fe

água, como os granitos; e cárstico 

sofrem processo de dissolução em função de águas ácidas formadas pela combinação de água 

pluvial ou fluvial com o dióxido 

em rios subterrâneos e cavernas (Figura 

 

Figura 46: Esquema de tipos de aquíferos quanto a porosidade. Fonte: 

 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

As águas existentes abaixo da superfície terrestre e que circulam nos espaços vazios 

existentes entre a estrutura do solo e das rochas são denominadas subterrâneas.  A partir da 

infiltração de água da chuva, por exemplo, sobre o solo, a parte que não passa por processos 

de evaporação ou captação por meio da vegetação continua a infiltrar por gravidade no solo e 

começa a criar regiões com saturação, onde os espaços vazios são totalmente preenchidos 

pelo recurso hídrico. Essa região saturada é considerada um reservatório subterrâneo e é 

chamado de aquífero, caracterizado por camadas ou formações geológicas com níveis de 

s de armazenar água que pode ser aproveitada como fonte de 

abastecimento ou outros usos (Iritani e Ezaki, 2012). 

Os aquíferos podem ser classificados quanto à porosidade (proporção de espaços 

vazios) do material que o armazena ou quanto a partir da sua pressão hidráulica. Em relação à 

granular ou sedimentar, no caso de rochas sedimentares como o arenito 

e de materiais não consolidados, como areias e cascalhos; em fissural, no caso de rochas 

maciças e compactas que possuem fraturas e fendas e permitem a infiltração e circulação de 

cárstico no caso de rochas carbonáticas, como o calcário, que 

sofrem processo de dissolução em função de águas ácidas formadas pela combinação de água 

pluvial ou fluvial com o dióxido de carbono contido no solo, formando cavidades que resultam 

em rios subterrâneos e cavernas (Figura 46). 

Esquema de tipos de aquíferos quanto a porosidade. Fonte: Iritani e Ezaki
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As águas existentes abaixo da superfície terrestre e que circulam nos espaços vazios 

são denominadas subterrâneas.  A partir da 

infiltração de água da chuva, por exemplo, sobre o solo, a parte que não passa por processos 

de evaporação ou captação por meio da vegetação continua a infiltrar por gravidade no solo e 

saturação, onde os espaços vazios são totalmente preenchidos 

pelo recurso hídrico. Essa região saturada é considerada um reservatório subterrâneo e é 

chamado de aquífero, caracterizado por camadas ou formações geológicas com níveis de 

s de armazenar água que pode ser aproveitada como fonte de 

Os aquíferos podem ser classificados quanto à porosidade (proporção de espaços 

essão hidráulica. Em relação à 

, no caso de rochas sedimentares como o arenito 

, no caso de rochas 

ndas e permitem a infiltração e circulação de 

no caso de rochas carbonáticas, como o calcário, que 

sofrem processo de dissolução em função de águas ácidas formadas pela combinação de água 

de carbono contido no solo, formando cavidades que resultam 

 

Iritani e Ezaki, 2012. 
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 No estado de São Paulo existem aquíferos sedimentares, como o Guarani, Bauru, 

Taubaté, São Paulo e Tubarão, e aquíferos fraturados, destacando

Cristalino. A Figura 47 apresenta a delimitação dos aquíferos presentes no estado e a Figura

demostra o potencial de exploração hídrica desses aquíferos, em m³/hora, sendo que os tons 

mais escuros apresentam maior capacidade de produção de água e com predomínio na porção 

central e oeste do território estadual. Aproximadamente metade do estado 

abastecido por águas subterrâneas, ressaltando a relevância de sua proteção, manutenção e 

uso racional para o bem-estar da população. 

Figura 47: Delimitação de aquíferos aflorantes no estado de São Paulo. Fonte: 

 

No estado de São Paulo existem aquíferos sedimentares, como o Guarani, Bauru, 

Taubaté, São Paulo e Tubarão, e aquíferos fraturados, destacando-se o Serra Geral e o 

apresenta a delimitação dos aquíferos presentes no estado e a Figura

demostra o potencial de exploração hídrica desses aquíferos, em m³/hora, sendo que os tons 

mais escuros apresentam maior capacidade de produção de água e com predomínio na porção 

central e oeste do território estadual. Aproximadamente metade do estado 

abastecido por águas subterrâneas, ressaltando a relevância de sua proteção, manutenção e 

estar da população.  

Delimitação de aquíferos aflorantes no estado de São Paulo. Fonte: DAEE/IG/IPT/CPRM 

2005. 
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No estado de São Paulo existem aquíferos sedimentares, como o Guarani, Bauru, 

se o Serra Geral e o 

apresenta a delimitação dos aquíferos presentes no estado e a Figura 48 

demostra o potencial de exploração hídrica desses aquíferos, em m³/hora, sendo que os tons 

mais escuros apresentam maior capacidade de produção de água e com predomínio na porção 

central e oeste do território estadual. Aproximadamente metade do estado de São Paulo é 

abastecido por águas subterrâneas, ressaltando a relevância de sua proteção, manutenção e 

 

AEE/IG/IPT/CPRM 
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Figura 48: Aquíferos no estado de São Paulo e potencialidades de exploração. Fonte: 

 Em relação à UGRH 5 

seja de cerca de 22,00 m³/s, sendo que a demanda de uso é de 9,37 m³/s ou 42% do total. Os 

mananciais subterrâneos da UGRHI apresentam boa qualidade das águas, sendo que os 

problemas de degradação das águas subterrâneas são restritos a casos pontuais, decorrentes 

da má qualidade técnica construtiva ou operacional dos poços, caso de despejo de efluentes 

domésticos em áreas próximas aos poços, por exemplo. No entanto, ainda não se observam 

problemas mais sérios de degradação dos aquíferos.Sobre a UGRH 10 

disponibilidade total de água subterrânea para explotação é de 17,00 m³/s, sendo que a 

demanda de uso é de1,14 m³/s ou 6% do total (CETESB, 2013).

 No caso específico do município de Itu, as águas subterrâneas são oriundas do aquífero 

Tubarão a oeste e do aquífero Cristalino a leste. As Figuras 

dois aquíferos nas UGRH 5 e 10, demarcando a localização do município e da APA Pedregulho 

no polígono vermelho. 

 O aquífero Tubarão é um aquífero sedimentar que possui extensão regi

em uma faixa estreita que se estende no nordeste ao sul do estado de São Paulo. Apresenta 

uma produtividade hídrica baixa, onde as vazões sustentáveis recomendadas situam

 

Aquíferos no estado de São Paulo e potencialidades de exploração. Fonte: 

DAEE/IG/IPT/CPRM 2005. 

Em relação à UGRH 5 – PCJ, estima-se que a reserva de água subterrânea explotável 

22,00 m³/s, sendo que a demanda de uso é de 9,37 m³/s ou 42% do total. Os 

mananciais subterrâneos da UGRHI apresentam boa qualidade das águas, sendo que os 

problemas de degradação das águas subterrâneas são restritos a casos pontuais, decorrentes 

alidade técnica construtiva ou operacional dos poços, caso de despejo de efluentes 

domésticos em áreas próximas aos poços, por exemplo. No entanto, ainda não se observam 

problemas mais sérios de degradação dos aquíferos.Sobre a UGRH 10 – Tietê/Sorocaba, a 

disponibilidade total de água subterrânea para explotação é de 17,00 m³/s, sendo que a 

demanda de uso é de1,14 m³/s ou 6% do total (CETESB, 2013). 

No caso específico do município de Itu, as águas subterrâneas são oriundas do aquífero 

aquífero Cristalino a leste. As Figuras 49 e 50 apresentam a transição dos 

dois aquíferos nas UGRH 5 e 10, demarcando a localização do município e da APA Pedregulho 

O aquífero Tubarão é um aquífero sedimentar que possui extensão regi

em uma faixa estreita que se estende no nordeste ao sul do estado de São Paulo. Apresenta 

uma produtividade hídrica baixa, onde as vazões sustentáveis recomendadas situam
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Aquíferos no estado de São Paulo e potencialidades de exploração. Fonte: 

se que a reserva de água subterrânea explotável 

22,00 m³/s, sendo que a demanda de uso é de 9,37 m³/s ou 42% do total. Os 

mananciais subterrâneos da UGRHI apresentam boa qualidade das águas, sendo que os 

problemas de degradação das águas subterrâneas são restritos a casos pontuais, decorrentes 

alidade técnica construtiva ou operacional dos poços, caso de despejo de efluentes 

domésticos em áreas próximas aos poços, por exemplo. No entanto, ainda não se observam 

Tietê/Sorocaba, a 

disponibilidade total de água subterrânea para explotação é de 17,00 m³/s, sendo que a 

No caso específico do município de Itu, as águas subterrâneas são oriundas do aquífero 

apresentam a transição dos 

dois aquíferos nas UGRH 5 e 10, demarcando a localização do município e da APA Pedregulho 

O aquífero Tubarão é um aquífero sedimentar que possui extensão regional, aflorando 

em uma faixa estreita que se estende no nordeste ao sul do estado de São Paulo. Apresenta 

uma produtividade hídrica baixa, onde as vazões sustentáveis recomendadas situam-se, em 
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geral, abaixo de 10 m³/h (10.000 litros por hora) por poço. No

poços próximos com vazões diferentes podendo chegar a vazões de até 40 m³/h (

EZAKI, 2012).  

 Em relação ao aquífero Cristalino, sua composição de rochas de origem ígnea e 

metamórfica propicia a existência de fendas 

subterrânea. Este aquífero é dividido em duas unidades em função da porosidade fissural que 

se desenvolve nas rochas, Pré

EZAKI, 2012).  

 O aquífero Pré-Cambriano possui produtividade hídrica baixa e bastante variável 

estando sempre condicionada à presença de fraturas abertas, com vazão média em torno de 5 

m³/h (equivalente a 5000 l/h), no entanto, é possível encontrar vazões próximas a 23 m³/h em 

alguns poços na porção nordeste da UGRH 5. Na área do município de Itu, a capacidade 

específica (relação entre vazão de um poço e o rebaixamento do nível d´água) do aquífero 

Cristalino chega a 0,39 m³/h/m; a título de comparação, um aquífero com boa capacidade

específica apresenta média de 3 m³/h/m, caso do aquífero Guarani (IG, 1991). 

Figura 49: 

 

 

geral, abaixo de 10 m³/h (10.000 litros por hora) por poço. No entanto, é possível encontrar 

poços próximos com vazões diferentes podendo chegar a vazões de até 40 m³/h (

Em relação ao aquífero Cristalino, sua composição de rochas de origem ígnea e 

metamórfica propicia a existência de fendas favoráveis ao armazenamento e fluxo de água 

subterrânea. Este aquífero é dividido em duas unidades em função da porosidade fissural que 

se desenvolve nas rochas, Pré-Cambriano (no caso de Itu) e Pré-Cambriano Cárstico (I

Cambriano possui produtividade hídrica baixa e bastante variável 

estando sempre condicionada à presença de fraturas abertas, com vazão média em torno de 5 

m³/h (equivalente a 5000 l/h), no entanto, é possível encontrar vazões próximas a 23 m³/h em 

ns poços na porção nordeste da UGRH 5. Na área do município de Itu, a capacidade 

específica (relação entre vazão de um poço e o rebaixamento do nível d´água) do aquífero 

Cristalino chega a 0,39 m³/h/m; a título de comparação, um aquífero com boa capacidade

específica apresenta média de 3 m³/h/m, caso do aquífero Guarani (IG, 1991). 

: Águas subterrâneas  e sua vazão na UGRH 5 – PCJ. 
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entanto, é possível encontrar 

poços próximos com vazões diferentes podendo chegar a vazões de até 40 m³/h (IRITANI e 

Em relação ao aquífero Cristalino, sua composição de rochas de origem ígnea e 

favoráveis ao armazenamento e fluxo de água 

subterrânea. Este aquífero é dividido em duas unidades em função da porosidade fissural que 

Cambriano Cárstico (IRITANI e 

Cambriano possui produtividade hídrica baixa e bastante variável 

estando sempre condicionada à presença de fraturas abertas, com vazão média em torno de 5 

m³/h (equivalente a 5000 l/h), no entanto, é possível encontrar vazões próximas a 23 m³/h em 

ns poços na porção nordeste da UGRH 5. Na área do município de Itu, a capacidade 

específica (relação entre vazão de um poço e o rebaixamento do nível d´água) do aquífero 

Cristalino chega a 0,39 m³/h/m; a título de comparação, um aquífero com boa capacidade 

específica apresenta média de 3 m³/h/m, caso do aquífero Guarani (IG, 1991).  
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Figura 50:  Águas subterrâneas e sua vazão na UGRH 10 
 

 
2.6.2.3. BACIAS HIDROGRÁFICAS

 Uma bacia hidrográfica delimita um território drenado por um rio principal, seus 

afluentes e subafluentes permanentes ou intermitentes, sendo

topograficamente por um curso ou um por um sistema conectado de cursos d´água que 

descarrega toda sua vazão em uma saída, denominada foz ou exutório. Toda a ocorrência de 

acontecimentos em uma bacia hidrográfica, causados pelo

interferem na dinâmica deste sistema, na quantidade e na qualidade de água disponível 

(SANTOS, 2007).  

 A APA Pedregulho está inserida parcialmente na bacia do ribeirão Piraí, 

trechos de outros municípios (Tabela

na divisa dos municípios de Salto e Indaiatuba, pertencente à URGH

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e possui cerca de 220 km² de área e 45 km de extensão ao longo da 

linha de drenagem principal. A

localizada na base da Serra do Japi no município de Cabreúva e abrange parte dos municípios 

de Itu, Salto e Indaiatuba e faz limite com Jundiaí e Itupeva, possuindo um desnível de 

aproximadamente 660 metros entre montante e sua foz, no rio Jundiaí. A distribuição de área 

da bacia nos municípios se dá da seguinte forma:

 

Águas subterrâneas e sua vazão na UGRH 10 – Tietê Sorocaba.

BACIAS HIDROGRÁFICAS E ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Uma bacia hidrográfica delimita um território drenado por um rio principal, seus 

afluentes e subafluentes permanentes ou intermitentes, sendo, portanto, uma área definida 

topograficamente por um curso ou um por um sistema conectado de cursos d´água que 

descarrega toda sua vazão em uma saída, denominada foz ou exutório. Toda a ocorrência de 

acontecimentos em uma bacia hidrográfica, causados pelo ser humano por agentes naturais 

interferem na dinâmica deste sistema, na quantidade e na qualidade de água disponível 

A APA Pedregulho está inserida parcialmente na bacia do ribeirão Piraí, 

trechos de outros municípios (Tabela 6). O ribeirão Piraí é contribuinte da bacia do rio Jundiaí 

na divisa dos municípios de Salto e Indaiatuba, pertencente à URGH

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e possui cerca de 220 km² de área e 45 km de extensão ao longo da 

linha de drenagem principal. A montante do curso d´água principal que dá nome à bacia está 

localizada na base da Serra do Japi no município de Cabreúva e abrange parte dos municípios 

de Itu, Salto e Indaiatuba e faz limite com Jundiaí e Itupeva, possuindo um desnível de 

660 metros entre montante e sua foz, no rio Jundiaí. A distribuição de área 

da bacia nos municípios se dá da seguinte forma: 
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Tietê Sorocaba. 

Uma bacia hidrográfica delimita um território drenado por um rio principal, seus 

, portanto, uma área definida 

topograficamente por um curso ou um por um sistema conectado de cursos d´água que 

descarrega toda sua vazão em uma saída, denominada foz ou exutório. Toda a ocorrência de 

ser humano por agentes naturais 

interferem na dinâmica deste sistema, na quantidade e na qualidade de água disponível 

A APA Pedregulho está inserida parcialmente na bacia do ribeirão Piraí, assim como 

contribuinte da bacia do rio Jundiaí 

na divisa dos municípios de Salto e Indaiatuba, pertencente à URGHI 5, 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí e possui cerca de 220 km² de área e 45 km de extensão ao longo da 

montante do curso d´água principal que dá nome à bacia está 

localizada na base da Serra do Japi no município de Cabreúva e abrange parte dos municípios 

de Itu, Salto e Indaiatuba e faz limite com Jundiaí e Itupeva, possuindo um desnível de 

660 metros entre montante e sua foz, no rio Jundiaí. A distribuição de área 
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Tabela 6 – Área de inserção municipal na bacia do ribeirão Piraí.

Município Área ocupada (km²)

Cabreúva 109,9

Itu 68,4

Salto 10,3

Indaiatuba 31,4

 Conforme a Figura 51

Serra do Japi, na porção sudeste, onde se encontra a cabeceira da bacia do ribeirão Piraí. 

 A situação de proximidade dos municípios e o intenso e rápido processo de 

urbanização e desenvolviment

relacionados à qualidade das águas do ribeirão e definição de responsabilidades. Responsável 

por cerca de 66% do abastecimento de Cabreúva, 80% do abastecimento de água do município 

de Salto desde meados de 1960, 25% do abastecimento de Indaiatuba em 1990 e com a 

intenção do município Itu de outorgar a exploração do mesmo manancial, a bacia do ribeirão 

Piraí passou a representar o abastecimento de aproximadamente meio milhão de habitantes 

(CONIRPI, 2011).  

Figura 
 

 Embora o uso da terra predominante seja agrícola, o trecho superior da bacia do 

ribeirão Piraí coincide com a presença de uma aglomeração urbana formada pelos bairros 

Jacaré, Pinhal e Bonfim do Bom Jesus, pertencentes ao município de Cabreúva. Em função da

 

Área de inserção municipal na bacia do ribeirão Piraí. 

Área ocupada (km²) 
Taxa em relação a área 
total municipal (%) 

109,9 45 

68,4 33 

10,3 8 

31,4 14 

Conforme a Figura 51, pode-se ver o grande maciço de vegetação representado pela 

Serra do Japi, na porção sudeste, onde se encontra a cabeceira da bacia do ribeirão Piraí. 

A situação de proximidade dos municípios e o intenso e rápido processo de 

urbanização e desenvolvimento industrial da região causou durante anos conflitos 

relacionados à qualidade das águas do ribeirão e definição de responsabilidades. Responsável 

por cerca de 66% do abastecimento de Cabreúva, 80% do abastecimento de água do município 

de 1960, 25% do abastecimento de Indaiatuba em 1990 e com a 

intenção do município Itu de outorgar a exploração do mesmo manancial, a bacia do ribeirão 

Piraí passou a representar o abastecimento de aproximadamente meio milhão de habitantes 

Figura 51: Delimitação da bacia do ribeirão Piraí. 

Embora o uso da terra predominante seja agrícola, o trecho superior da bacia do 

ribeirão Piraí coincide com a presença de uma aglomeração urbana formada pelos bairros 

Jacaré, Pinhal e Bonfim do Bom Jesus, pertencentes ao município de Cabreúva. Em função da
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se ver o grande maciço de vegetação representado pela 

Serra do Japi, na porção sudeste, onde se encontra a cabeceira da bacia do ribeirão Piraí.  

A situação de proximidade dos municípios e o intenso e rápido processo de 

o industrial da região causou durante anos conflitos 

relacionados à qualidade das águas do ribeirão e definição de responsabilidades. Responsável 

por cerca de 66% do abastecimento de Cabreúva, 80% do abastecimento de água do município 

de 1960, 25% do abastecimento de Indaiatuba em 1990 e com a 

intenção do município Itu de outorgar a exploração do mesmo manancial, a bacia do ribeirão 

Piraí passou a representar o abastecimento de aproximadamente meio milhão de habitantes 

 

Embora o uso da terra predominante seja agrícola, o trecho superior da bacia do 

ribeirão Piraí coincide com a presença de uma aglomeração urbana formada pelos bairros 

Jacaré, Pinhal e Bonfim do Bom Jesus, pertencentes ao município de Cabreúva. Em função da 
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topografia mais plana dessa área, esses bairros tiveram um crescimento acelerado contando 

com a instalação de indústrias com acesso facilitado pela Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Couto/SP 300, o que representou uma grande pressão sobre o uso dos recursos híd

risco à qualidade das águas para o abastecimento dos outros municípios ao levar efluentes 

industriais, domésticos e produtos agr

hidrográfica que compõe a bacia do ribeirão Piraí, as manchas de u

e a localização da APA Pedregulho.

 Considerando exclusivamente a área de abrangência da APA Pedregulho, além de 

trecho da bacia do ribeirão Piraí que representa aproximadamente 92% de sua área, a porção 

sudoeste da APA está inserida parcialmente na bacia do córrego São José, afluente do rio 

Tietê. A bacia hidrográfica total do córrego São José possui área de 9 km², o comprimento do 

rio principal é de 4,81 km e as altitudes variam de 549 a 825 metros e não há bacia de 

detenção (SSE - SCAN, 2011). 

pelos afluentes ribeirão da Cana Verde, córrego da Concórdia, ribeirão do Ingá, 

Vista. A Tabela 7 apresenta as áreas dos trechos das bacias dos principais afluente

na APA e Figura 53 apresenta a rede de drenagem e as bacias que estão inseridas na área da 

APA Pedregulho.  

 

 

topografia mais plana dessa área, esses bairros tiveram um crescimento acelerado contando 

com a instalação de indústrias com acesso facilitado pela Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Couto/SP 300, o que representou uma grande pressão sobre o uso dos recursos híd

risco à qualidade das águas para o abastecimento dos outros municípios ao levar efluentes 

industriais, domésticos e produtos agroquímicos rio abaixo. A Figura 52 apresenta a rede 

hidrográfica que compõe a bacia do ribeirão Piraí, as manchas de urbanização no seu entorno 

e a localização da APA Pedregulho. 

Considerando exclusivamente a área de abrangência da APA Pedregulho, além de 

trecho da bacia do ribeirão Piraí que representa aproximadamente 92% de sua área, a porção 

ida parcialmente na bacia do córrego São José, afluente do rio 

Tietê. A bacia hidrográfica total do córrego São José possui área de 9 km², o comprimento do 

rio principal é de 4,81 km e as altitudes variam de 549 a 825 metros e não há bacia de 

 A bacia do ribeirão Piraí na APA é constituída principalmente 

pelos afluentes ribeirão da Cana Verde, córrego da Concórdia, ribeirão do Ingá, 

apresenta as áreas dos trechos das bacias dos principais afluente

na APA e Figura 53 apresenta a rede de drenagem e as bacias que estão inseridas na área da 
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topografia mais plana dessa área, esses bairros tiveram um crescimento acelerado contando 

com a instalação de indústrias com acesso facilitado pela Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Couto/SP 300, o que representou uma grande pressão sobre o uso dos recursos hídricos e um 

risco à qualidade das águas para o abastecimento dos outros municípios ao levar efluentes 

apresenta a rede 

rbanização no seu entorno 

Considerando exclusivamente a área de abrangência da APA Pedregulho, além de 

trecho da bacia do ribeirão Piraí que representa aproximadamente 92% de sua área, a porção 

ida parcialmente na bacia do córrego São José, afluente do rio 

Tietê. A bacia hidrográfica total do córrego São José possui área de 9 km², o comprimento do 

rio principal é de 4,81 km e as altitudes variam de 549 a 825 metros e não há bacia de 

A bacia do ribeirão Piraí na APA é constituída principalmente 

pelos afluentes ribeirão da Cana Verde, córrego da Concórdia, ribeirão do Ingá, córrego da Boa 

apresenta as áreas dos trechos das bacias dos principais afluentes inseridos 

na APA e Figura 53 apresenta a rede de drenagem e as bacias que estão inseridas na área da 
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Figura 52:  Bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí. 
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Tabela 7 – Áreas dos trechos de bacias inseridas na APA Pedregulho.

Bacias Área (ha)

Ingá 1351,78

Piraí 2328,30

Cana Verde 3217,74

São José 590,59

Total 7488,41

 O uso da terra no entorno desses cursos é predominante rural voltado a atividades 

agrosilvopastoris e ao represamento para fins de irrigação, reservatório, captação e 

paisagismo. Ao longo do ribeirão Piraí e do córrego da Concórdia há a ocorrência dos maio

remanescentes florestais. A análise do uso da terra na área da APA Pedregulho é realizada 

detalhadamente adiante. As Figuras 

cursos d´água da área. 

 Em relação às áreas de 

explicitado pelo Código Florestal, com exceção do ribeirão Piraí, a calha regular dos afluentes 

não possui largura superior a 5 metros o que resulta em uma faixa de proteção de 30 metros 

de cada lado. No caso do ribeirão Piraí, estima

de modo que a faixa de proteção varia entre 30 e 50 metros de cada lado. No entanto, a Lei 

nº1610/2013 estabelece uma faixa de proteção de 200 metros de cada lado do ribeirão Piraí

 

Áreas dos trechos de bacias inseridas na APA Pedregulho. 

Área (ha) Taxa (%) 

1351,78 18,05 

2328,30 31,09 

3217,74 42,97 

590,59 7,89 

7488,41 100,00 

O uso da terra no entorno desses cursos é predominante rural voltado a atividades 

agrosilvopastoris e ao represamento para fins de irrigação, reservatório, captação e 

paisagismo. Ao longo do ribeirão Piraí e do córrego da Concórdia há a ocorrência dos maio

remanescentes florestais. A análise do uso da terra na área da APA Pedregulho é realizada 

As Figuras 54, 55, e 56 retratam algumas situações dos principais 

Em relação às áreas de preservação permanente dos cursos d´água conforme 

explicitado pelo Código Florestal, com exceção do ribeirão Piraí, a calha regular dos afluentes 

não possui largura superior a 5 metros o que resulta em uma faixa de proteção de 30 metros 

so do ribeirão Piraí, estima-se uma média entre 8 e 16 metros de largura, 

de modo que a faixa de proteção varia entre 30 e 50 metros de cada lado. No entanto, a Lei 

nº1610/2013 estabelece uma faixa de proteção de 200 metros de cada lado do ribeirão Piraí
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O uso da terra no entorno desses cursos é predominante rural voltado a atividades 

agrosilvopastoris e ao represamento para fins de irrigação, reservatório, captação e 

paisagismo. Ao longo do ribeirão Piraí e do córrego da Concórdia há a ocorrência dos maiores 

remanescentes florestais. A análise do uso da terra na área da APA Pedregulho é realizada 

retratam algumas situações dos principais 

preservação permanente dos cursos d´água conforme 

explicitado pelo Código Florestal, com exceção do ribeirão Piraí, a calha regular dos afluentes 

não possui largura superior a 5 metros o que resulta em uma faixa de proteção de 30 metros 

se uma média entre 8 e 16 metros de largura, 

de modo que a faixa de proteção varia entre 30 e 50 metros de cada lado. No entanto, a Lei 

nº1610/2013 estabelece uma faixa de proteção de 200 metros de cada lado do ribeirão Piraí.
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Figura 

 

Figura 53: Bacias hidrográficas que compõem a APA Pedregulho.
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Figura 54

 

 

Figura 

 

 

54:  Açude em trecho do ribeirão da Cana Verde. 

 
Figura 55: Trecho do ribeirão Piraí. 

 
Figura 56: Lagoa em trecho do córrego da Concórdia. 
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2.6.2.4. QUALIDADE DE ÁGUA DA

  

 A Resolução CONAMA 357/2000 dispõe sobre a classificação dos 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes entre outras providências. Em relação às águas doces, o 

Artigo 4° as classifica como Classe Especial, Classe 1, Classe 2,

ribeirão Piraí, o Decreto Estadual n° 43.284/1998 que regulamenta as APAs de Jundiaí e 

Cabreúva e dá providências correlatas, informa que o ribeirão Piraí está localizado em zona de 

conservação hídrica e rege sobre a classi

 

Nos parágrafos primeiro e segundo do mesmo 

  Conforme a Resolução CONAMA 357/2000, as águas de classe 2 são destinadas a: 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

comunidades aquáticas; iii. à recreação de conta

e mergulho, conforme; iv. à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

aquicultura e a atividade de pesca.

 

QUALIDADE DE ÁGUA DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ E BACIA DO CÓRREGO 

A Resolução CONAMA 357/2000 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes entre outras providências. Em relação às águas doces, o 

Artigo 4° as classifica como Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. No caso do 

ribeirão Piraí, o Decreto Estadual n° 43.284/1998 que regulamenta as APAs de Jundiaí e 

Cabreúva e dá providências correlatas, informa que o ribeirão Piraí está localizado em zona de 

conservação hídrica e rege sobre a classificação de suas águas no Artigo 25: 

“... o Rio Capivari, os Ribeirões Cabreúva, Piraí e Caxambu e 

seus afluentes são enquadrados como Classe 2, de acordo 

com o Decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977.

Nos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo: 

“§ 1.º - Nos corpos d'água de Classe 2 são tolerados 

lançamentos de despejos dos sistemas de tratamento de 

efluentes, desde que não contribuindo para ultrapassar os 

limites estabelecidos para Classe em nenhum ponto ou trecho 

do corpo receptor. “ 

“§ 2.º - O corpo d'água, ou qualquer trecho deste que 

apresentar padrão de qualidade inferior aos estabelecidos 

para a Classe 2 é considerado desconformidade, devendo ser 

objeto de providências que visem sua recuperação 

conservação, de modo a adequá-lo ao estabelecido para a 

respectiva Classe. “ 

Conforme a Resolução CONAMA 357/2000, as águas de classe 2 são destinadas a: 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; ii

. à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 

. à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

e pesca. 
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E BACIA DO CÓRREGO SÃO JOSÉ 

corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes entre outras providências. Em relação às águas doces, o 

Classe 3 e Classe 4. No caso do 

ribeirão Piraí, o Decreto Estadual n° 43.284/1998 que regulamenta as APAs de Jundiaí e 

Cabreúva e dá providências correlatas, informa que o ribeirão Piraí está localizado em zona de 

“... o Rio Capivari, os Ribeirões Cabreúva, Piraí e Caxambu e 

seus afluentes são enquadrados como Classe 2, de acordo 

com o Decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977. “ 

Nos corpos d'água de Classe 2 são tolerados 

lançamentos de despejos dos sistemas de tratamento de 

efluentes, desde que não contribuindo para ultrapassar os 

limites estabelecidos para Classe em nenhum ponto ou trecho 

O corpo d'água, ou qualquer trecho deste que 

apresentar padrão de qualidade inferior aos estabelecidos 

para a Classe 2 é considerado desconformidade, devendo ser 

objeto de providências que visem sua recuperação 

tabelecido para a 

Conforme a Resolução CONAMA 357/2000, as águas de classe 2 são destinadas a: i. ao 

ii. à proteção das 

to primário, tais como natação, esqui aquático 

. à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; v. à 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

 A título de explicação da avaliação da qualidade da água, quando a carga de efluentes 

lançados em um corpo hídrico excede sua capacidade de autodepuração, a água perde 

oxigênio, o que provoca problemas estéticos e liberação de odores, como a eutr

impedindo a existência de determinada fauna aquática. Dessa forma, a quantidade de despejo 

orgânico, seja na forma de efluente ou alimentos lançados em um corpo hídrico deve ser 

proporcional à sua vazão ou ao seu volume. Dessa forma, a poluição o

avaliada pela concentração de oxigênio dissolvido (OD) e ou pela necessidade de oxigênio para 

oxidar a matéria orgânica, ou demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Em síntese, o oxigênio 

dissolvido é responsável por promover a respir

material orgânico derivado de efluentes presentes na água. A DBO representa a quantidade 

necessária de oxigênio para estabilizar a matéria orgânica degradada por bactérias aeróbicas e 

para a respiração de peixes e, quanto maior seu valor, ocorre a proliferação de organismos 

anaeróbicos e a degradação do ambiente aquático. Esses parâmetros estão entre os principais 

indicadores de poluição orgânica (

 Para avaliação da qualidade das águas do

amostragem da rede de monitoramento (Figura 

apresentadas nos gráficos das Figuras 58

(OD) e à Demanda Bioquímica de Oxi

comparados aos limites estabelecidos pela resolução, ou seja, até 5 mg/l O

inferior a 5 mg/l O2  paraOD. 

Figura 57: Localização dos pontos de amostragem da rede de 

 

A título de explicação da avaliação da qualidade da água, quando a carga de efluentes 

lançados em um corpo hídrico excede sua capacidade de autodepuração, a água perde 

oxigênio, o que provoca problemas estéticos e liberação de odores, como a eutr

impedindo a existência de determinada fauna aquática. Dessa forma, a quantidade de despejo 

orgânico, seja na forma de efluente ou alimentos lançados em um corpo hídrico deve ser 

proporcional à sua vazão ou ao seu volume. Dessa forma, a poluição orgânica da água pode ser 

avaliada pela concentração de oxigênio dissolvido (OD) e ou pela necessidade de oxigênio para 

oxidar a matéria orgânica, ou demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Em síntese, o oxigênio 

dissolvido é responsável por promover a respiração branquial da fauna aquática e por oxidar o 

material orgânico derivado de efluentes presentes na água. A DBO representa a quantidade 

necessária de oxigênio para estabilizar a matéria orgânica degradada por bactérias aeróbicas e 

xes e, quanto maior seu valor, ocorre a proliferação de organismos 

anaeróbicos e a degradação do ambiente aquático. Esses parâmetros estão entre os principais 

indicadores de poluição orgânica (VALENTE et al., 1997) 

Para avaliação da qualidade das águas do ribeirão Piraí, a CETESB mantém 6 pontos de 

amostragem da rede de monitoramento (Figura 57). Com base nos dados mon

das Figuras 58 e 59 as médias relacionadas ao Oxigênio Dissolvido 

(OD) e à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para o ano de 2013 de cada estação 

comparados aos limites estabelecidos pela resolução, ou seja, até 5 mg/l O

 

Localização dos pontos de amostragem da rede de monitoramento da CETESB.
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A título de explicação da avaliação da qualidade da água, quando a carga de efluentes 

lançados em um corpo hídrico excede sua capacidade de autodepuração, a água perde 

oxigênio, o que provoca problemas estéticos e liberação de odores, como a eutrofização, 

impedindo a existência de determinada fauna aquática. Dessa forma, a quantidade de despejo 

orgânico, seja na forma de efluente ou alimentos lançados em um corpo hídrico deve ser 

rgânica da água pode ser 

avaliada pela concentração de oxigênio dissolvido (OD) e ou pela necessidade de oxigênio para 

oxidar a matéria orgânica, ou demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Em síntese, o oxigênio 

ação branquial da fauna aquática e por oxidar o 

material orgânico derivado de efluentes presentes na água. A DBO representa a quantidade 

necessária de oxigênio para estabilizar a matéria orgânica degradada por bactérias aeróbicas e 

xes e, quanto maior seu valor, ocorre a proliferação de organismos 

anaeróbicos e a degradação do ambiente aquático. Esses parâmetros estão entre os principais 

ribeirão Piraí, a CETESB mantém 6 pontos de 

). Com base nos dados monitorados, são 

as médias relacionadas ao Oxigênio Dissolvido 

gênio (DBO) para o ano de 2013 de cada estação 

comparados aos limites estabelecidos pela resolução, ou seja, até 5 mg/l O2 para DBO e não 

 

monitoramento da CETESB. 
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Figura 58: Média do ano de 2013 para Oxigênio Dissolvido no ribeirão Piraí. Fonte: CETESB: 2014.

Figura 59: Média do ano de 2013 para Demanda Bioquímica de Oxigênio no ribeirã

 
Conforme os gráficos demonstram, os pontos de monitoramento nas proximidades 

dos locais de maior urbanização e industrialização, IRIS 02200/IRIS 02250/IRIS 02400, 

apresentam desconformidade em relação aos parâmetros limites para Classe 2, ou seja, abaixo 

do limite para OD e acima do limite para DBO, demonstrando os impactos de um processo de 

crescimento sem planejamento e da ausência de tratamento adequado e fiscalização na área 

 

 

: Média do ano de 2013 para Oxigênio Dissolvido no ribeirão Piraí. Fonte: CETESB: 2014.

 

: Média do ano de 2013 para Demanda Bioquímica de Oxigênio no ribeirã
CETESB: 2014. 

 

Conforme os gráficos demonstram, os pontos de monitoramento nas proximidades 

dos locais de maior urbanização e industrialização, IRIS 02200/IRIS 02250/IRIS 02400, 

apresentam desconformidade em relação aos parâmetros limites para Classe 2, ou seja, abaixo 

o limite para OD e acima do limite para DBO, demonstrando os impactos de um processo de 

crescimento sem planejamento e da ausência de tratamento adequado e fiscalização na área 
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: Média do ano de 2013 para Oxigênio Dissolvido no ribeirão Piraí. Fonte: CETESB: 2014. 

 
: Média do ano de 2013 para Demanda Bioquímica de Oxigênio no ribeirão Piraí. Fonte: 

Conforme os gráficos demonstram, os pontos de monitoramento nas proximidades 

dos locais de maior urbanização e industrialização, IRIS 02200/IRIS 02250/IRIS 02400, 

apresentam desconformidade em relação aos parâmetros limites para Classe 2, ou seja, abaixo 

o limite para OD e acima do limite para DBO, demonstrando os impactos de um processo de 

crescimento sem planejamento e da ausência de tratamento adequado e fiscalização na área 
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industrial existente no trecho. No caso do indicador DBO, o ponto de monitorame

02400 está acima do limite estabelecido para Classe 3 de 10 

Segundo os dados dos pontos de monitoramento IRIS 02600 e IRIS 02900, verifica

uma melhoria dos indicadores com a adequação aos limites. Isso ocorre em função do 

intervalo desses pontos estar situado dentro da área do bairro do Pedregulho, onde o uso 

predominante ainda é rural e não há despejo em grandes proporções de efluentes no corpo 

hídrico, possibilitando o processo de autodepuração, servindo como um filtro entre áreas 

comprometidas e o abastecimento municipal. 

Pedregulho na conservação do ribeirão Piraí e sua relevância enquanto área de proteção de 

um manancial com potencial de abastecimento para os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba.

A Fundação SOS Mata Atlântica desenvolveu o programa Rede das Águas a 

1991 como um programa de mobilização e monitoramento da qualidade da água por meio da 

participação popular por meio de ações de conservação, recuperação e gestão das águas. 

Parte desse programa, o projeto “Observando os Rios” foi implementado par

de Qualidade da Água (IQA) conforme a Resolução CONAMA 357/2005 de diversos rios e 

mananciais, por meio de coletas e análises pontuais em rios dos 17 estados do bioma Mata 

Atlântica. (SOS Mata Atlântica, 2014). Os parâmetros medidos para 

• Observação: Resíduos sólidos, odor, espuma, material sedimentável;

• Bioindicadores

• Físicos químicos e biológicos

Bioquímica de Oxigên

Coliformes; NHO3 (Nitrato); temperatura e Turbidez (JTu).

 

A Figura 60 apresenta o mapa desenvolvido pela SOS Mata Atlântica contendo os 

pontos de coleta na região da APA Pedregulho nas bacias do ribeirão 

Quadro exibido pela Figura 61

coleta do córrego São José está demarcado na imagem, os demais pontos são referentes ao 

ribeirão Piraí. 

 

industrial existente no trecho. No caso do indicador DBO, o ponto de monitorame

02400 está acima do limite estabelecido para Classe 3 de 10 mg/l O2. 

Segundo os dados dos pontos de monitoramento IRIS 02600 e IRIS 02900, verifica

uma melhoria dos indicadores com a adequação aos limites. Isso ocorre em função do 

intervalo desses pontos estar situado dentro da área do bairro do Pedregulho, onde o uso 

edominante ainda é rural e não há despejo em grandes proporções de efluentes no corpo 

hídrico, possibilitando o processo de autodepuração, servindo como um filtro entre áreas 

comprometidas e o abastecimento municipal. Esses dados comprovam a importância da

Pedregulho na conservação do ribeirão Piraí e sua relevância enquanto área de proteção de 

um manancial com potencial de abastecimento para os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba.

A Fundação SOS Mata Atlântica desenvolveu o programa Rede das Águas a 

1991 como um programa de mobilização e monitoramento da qualidade da água por meio da 

participação popular por meio de ações de conservação, recuperação e gestão das águas. 

Parte desse programa, o projeto “Observando os Rios” foi implementado par

de Qualidade da Água (IQA) conforme a Resolução CONAMA 357/2005 de diversos rios e 

mananciais, por meio de coletas e análises pontuais em rios dos 17 estados do bioma Mata 

Atlântica. (SOS Mata Atlântica, 2014). Os parâmetros medidos para obtenção do IQA são:

: Resíduos sólidos, odor, espuma, material sedimentável;

Bioindicadores: Peixes, larvas brancas, larvas vermelhas, toxicidade da água;

Físicos químicos e biológicos: OD (Oxigênio Dissolvido); DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio), PH (Potencial Hidrogeniônico); PO4 (Fosfato); 

Coliformes; NHO3 (Nitrato); temperatura e Turbidez (JTu). 

apresenta o mapa desenvolvido pela SOS Mata Atlântica contendo os 

pontos de coleta na região da APA Pedregulho nas bacias do ribeirão Piraí e São José. O 

exibido pela Figura 61 apresenta os resultados do IQA nesses pontos. O ponto de 

coleta do córrego São José está demarcado na imagem, os demais pontos são referentes ao 
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industrial existente no trecho. No caso do indicador DBO, o ponto de monitoramento IRIS 

Segundo os dados dos pontos de monitoramento IRIS 02600 e IRIS 02900, verifica-se 

uma melhoria dos indicadores com a adequação aos limites. Isso ocorre em função do 

intervalo desses pontos estar situado dentro da área do bairro do Pedregulho, onde o uso 

edominante ainda é rural e não há despejo em grandes proporções de efluentes no corpo 

hídrico, possibilitando o processo de autodepuração, servindo como um filtro entre áreas 

Esses dados comprovam a importância da APA 

Pedregulho na conservação do ribeirão Piraí e sua relevância enquanto área de proteção de 

um manancial com potencial de abastecimento para os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba. 

A Fundação SOS Mata Atlântica desenvolveu o programa Rede das Águas a partir de 

1991 como um programa de mobilização e monitoramento da qualidade da água por meio da 

participação popular por meio de ações de conservação, recuperação e gestão das águas. 

Parte desse programa, o projeto “Observando os Rios” foi implementado para aferir o Índice 

de Qualidade da Água (IQA) conforme a Resolução CONAMA 357/2005 de diversos rios e 

mananciais, por meio de coletas e análises pontuais em rios dos 17 estados do bioma Mata 

obtenção do IQA são: 

: Resíduos sólidos, odor, espuma, material sedimentável; 

: Peixes, larvas brancas, larvas vermelhas, toxicidade da água; 

: OD (Oxigênio Dissolvido); DBO (Demanda 

nico); PO4 (Fosfato); 

apresenta o mapa desenvolvido pela SOS Mata Atlântica contendo os 

Piraí e São José. O 

apresenta os resultados do IQA nesses pontos. O ponto de 

coleta do córrego São José está demarcado na imagem, os demais pontos são referentes ao 
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Figura 60: Pontos de coleta de água no ribeirão Piraí e córrego São José. Fonte: SOS Mata Atlântica, 

 

Figura 61: IQA dos cursos d´água inseridos na APA Pedregulho. Fonte: SOS Mata Atlântica, 2014.

 

 

de coleta de água no ribeirão Piraí e córrego São José. Fonte: SOS Mata Atlântica, 
2016. 

: IQA dos cursos d´água inseridos na APA Pedregulho. Fonte: SOS Mata Atlântica, 2014.
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de coleta de água no ribeirão Piraí e córrego São José. Fonte: SOS Mata Atlântica, 

 
: IQA dos cursos d´água inseridos na APA Pedregulho. Fonte: SOS Mata Atlântica, 2014. 
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 O Córrego do Cai é um afluente do Ribeirão

em vermelho no mapa, que apresenta IQA Ruim situa

Cabreúva, que despeja suas águas no Rio Jundiaí a norte, não fazendo parte da APA 

Pedregulho. Em síntese, o IQA dos cursos d´ág

regular (5 pontos) a boa (8 pontos) e a informação especializada deve ser utilizada para 

incrementar as políticas e ações de melhoria da água nos pontos aferidos, verificando o uso da 

terra à montante para determin

2.6.2.5. CONSÓRCIO INTERMUNIC

PIRAÍ 

 Os conflitos e interesses acerca do uso das águas da bacia foram relevantes para a 

criação do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí em 12 de junho 2003, que tem como 

objetivos a promoção de programas e medidas destinadas à recuperação do meio ambiente e 

ao desenvolvimento socioeconômico das quatro cidades consorciadas, Cabreúva, Itu, Salto e 

Indaiatuba com foco em fornecer água em quantidade e qualidade adequada às populações 

envolvidas. O CONIRPI foi firmado com base na Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005 que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos para a realização de 

objetivos de interesse comum (CONIRPI, 2003).

 Entre as medidas e programas destinados à recuperação e manutenção da qualidade 

da bacia, foi proposta a implantação de uma barragem à jusante do ribeirão Piraí que visa a 

contenção de água para abastecimento p

a regularização das vazões do corpo hídrico principal e afluentes com a finalidade de evitar a 

ocorrência de inundações, visto que é uma área muito urbanizada. O município de Cabreúva 

está situado à montante da bacia, de forma que seu abastecimento não está vinculado à 

construção da barragem, no entanto, medidas e programas relacionados ao planejamento das 

áreas urbanizadas e conservação do ambiente natural remanescente são de extrema 

importância para manutenção da qualidade da água da bacia. 

 . Em síntese, o objetivo principal da construção da barragem é o aumento da 

disponibilidade hídrica para o abastecimento público dos municípios a jusante da bacia, no 

entanto, pode-se listar como justificativas: i

escassez de mananciais para suportar a demanda crescente, já indicados pelo Plano diretor de 

Águas do município, propondo metas de média prazo para a captação do ribeirão Piraí; ii. 

Indaiatuba e Salto já captam água da bacia para abastecimento; O Plano Diretor de Indaiatuba 

 

Córrego do Cai é um afluente do Ribeirão Piraí e está situado em Cabreúva e o ponto 

em vermelho no mapa, que apresenta IQA Ruim situa-se no Córrego do Jacaré, também em 

Cabreúva, que despeja suas águas no Rio Jundiaí a norte, não fazendo parte da APA 

Pedregulho. Em síntese, o IQA dos cursos d´água presentes na APA estão com situação de 

regular (5 pontos) a boa (8 pontos) e a informação especializada deve ser utilizada para 

incrementar as políticas e ações de melhoria da água nos pontos aferidos, verificando o uso da 

terra à montante para determinar possíveis causas de deterioração da qualidade da água.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ E O PROJETO DA BA

Os conflitos e interesses acerca do uso das águas da bacia foram relevantes para a 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí em 12 de junho 2003, que tem como 

objetivos a promoção de programas e medidas destinadas à recuperação do meio ambiente e 

ao desenvolvimento socioeconômico das quatro cidades consorciadas, Cabreúva, Itu, Salto e 

com foco em fornecer água em quantidade e qualidade adequada às populações 

envolvidas. O CONIRPI foi firmado com base na Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005 que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos para a realização de 

bjetivos de interesse comum (CONIRPI, 2003). 

Entre as medidas e programas destinados à recuperação e manutenção da qualidade 

da bacia, foi proposta a implantação de uma barragem à jusante do ribeirão Piraí que visa a 

contenção de água para abastecimento público para os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba e 

a regularização das vazões do corpo hídrico principal e afluentes com a finalidade de evitar a 

ocorrência de inundações, visto que é uma área muito urbanizada. O município de Cabreúva 

ntante da bacia, de forma que seu abastecimento não está vinculado à 

construção da barragem, no entanto, medidas e programas relacionados ao planejamento das 

áreas urbanizadas e conservação do ambiente natural remanescente são de extrema 

anutenção da qualidade da água da bacia.  

. Em síntese, o objetivo principal da construção da barragem é o aumento da 

disponibilidade hídrica para o abastecimento público dos municípios a jusante da bacia, no 

se listar como justificativas: i. problemas de abastecimento de Itu em função da 

escassez de mananciais para suportar a demanda crescente, já indicados pelo Plano diretor de 

Águas do município, propondo metas de média prazo para a captação do ribeirão Piraí; ii. 

tam água da bacia para abastecimento; O Plano Diretor de Indaiatuba 
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Piraí e está situado em Cabreúva e o ponto 

se no Córrego do Jacaré, também em 

Cabreúva, que despeja suas águas no Rio Jundiaí a norte, não fazendo parte da APA 

ua presentes na APA estão com situação de 

regular (5 pontos) a boa (8 pontos) e a informação especializada deve ser utilizada para 

incrementar as políticas e ações de melhoria da água nos pontos aferidos, verificando o uso da 

ar possíveis causas de deterioração da qualidade da água. 

AÍ E O PROJETO DA BARRAGEM DO 

Os conflitos e interesses acerca do uso das águas da bacia foram relevantes para a 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí em 12 de junho 2003, que tem como 

objetivos a promoção de programas e medidas destinadas à recuperação do meio ambiente e 

ao desenvolvimento socioeconômico das quatro cidades consorciadas, Cabreúva, Itu, Salto e 

com foco em fornecer água em quantidade e qualidade adequada às populações 

envolvidas. O CONIRPI foi firmado com base na Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005 que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos para a realização de 

Entre as medidas e programas destinados à recuperação e manutenção da qualidade 

da bacia, foi proposta a implantação de uma barragem à jusante do ribeirão Piraí que visa a 

úblico para os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba e 

a regularização das vazões do corpo hídrico principal e afluentes com a finalidade de evitar a 

ocorrência de inundações, visto que é uma área muito urbanizada. O município de Cabreúva 

ntante da bacia, de forma que seu abastecimento não está vinculado à 

construção da barragem, no entanto, medidas e programas relacionados ao planejamento das 

áreas urbanizadas e conservação do ambiente natural remanescente são de extrema 

. Em síntese, o objetivo principal da construção da barragem é o aumento da 

disponibilidade hídrica para o abastecimento público dos municípios a jusante da bacia, no 

. problemas de abastecimento de Itu em função da 

escassez de mananciais para suportar a demanda crescente, já indicados pelo Plano diretor de 

Águas do município, propondo metas de média prazo para a captação do ribeirão Piraí; ii. 

tam água da bacia para abastecimento; O Plano Diretor de Indaiatuba 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

estabelece 6 alternativas para captação de água a médio prazo, indicando a o Piraí como a 

mais importante; iii. a área da bacia apresenta alto grau de interferência antrópica 

representada por atividades agrossilvipastoris, extração de minério para construção civil e 

urbanização, acarretando em impactos e alterações nas matas ciliares dos corpos hídricos 

principais levando à fragmentação florestal; e iv. o empreendimento possibilitará geraçã

emprego e renda para a população em função de empregos e da valorização do entorno, além 

da geração de impostos e tributação estadual e federal para as prefeituras envolvidas (BIO 

ESFERA, 2011). Após a comprovação do empreendimento por estudos de viab

elaboração de projeto básico, foi solicitado financiamento mediante governo federal por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) que deverá ser complementado por 

outras modalidades de financiamento.

 A barragem possui cerca de 15 m

12,5 metros (com fundo na cota 544,00 m e cota de nível d´água em 556,50 m) e possui uma 

estimativa de volume de água de 10.743.000 m³ na cota máxima. A localização da barragem e 

as características físicas do projeto da barragem desenvolvido pela empresa de engenharia 

contratada pelo CONIRPI são apresentadas nas Figuras 62, 63, 64

 A barragem está localizada na Fazenda Piraí, fazenda histórica cujo registro mais antigo 

data do século XVIII quando er

encontra-se restaurada e mantém suas características originais, sendo importante marco 

histórico e arquitetônico de Itu. Segundo o Estudo de Viabilidade e o Projeto Básico 

(PROESPLAN Engenharia, 201

afetadas pela área de alagamento, estando próximas da área da cota máxima, no entanto, 

medidas de controle e mitigação devem ser tomadas para que não haja impactos efetivos 

durante o processo de construção e alagamento da área. Em todo caso, ressalta

turístico da área, que pode configurar um atrativo socioeconômico para a região.

 

estabelece 6 alternativas para captação de água a médio prazo, indicando a o Piraí como a 

mais importante; iii. a área da bacia apresenta alto grau de interferência antrópica 

por atividades agrossilvipastoris, extração de minério para construção civil e 

urbanização, acarretando em impactos e alterações nas matas ciliares dos corpos hídricos 

principais levando à fragmentação florestal; e iv. o empreendimento possibilitará geraçã

emprego e renda para a população em função de empregos e da valorização do entorno, além 

da geração de impostos e tributação estadual e federal para as prefeituras envolvidas (BIO 

ESFERA, 2011). Após a comprovação do empreendimento por estudos de viab

elaboração de projeto básico, foi solicitado financiamento mediante governo federal por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) que deverá ser complementado por 

outras modalidades de financiamento. 

A barragem possui cerca de 15 metros de altura, sendo que sua altura útil conta com 

12,5 metros (com fundo na cota 544,00 m e cota de nível d´água em 556,50 m) e possui uma 

estimativa de volume de água de 10.743.000 m³ na cota máxima. A localização da barragem e 

as do projeto da barragem desenvolvido pela empresa de engenharia 

são apresentadas nas Figuras 62, 63, 64 e 65. 

A barragem está localizada na Fazenda Piraí, fazenda histórica cujo registro mais antigo 

data do século XVIII quando era residência do Ouvidor Lourenço de Almeida Prado. A sede 

se restaurada e mantém suas características originais, sendo importante marco 

histórico e arquitetônico de Itu. Segundo o Estudo de Viabilidade e o Projeto Básico 

(PROESPLAN Engenharia, 2011), a sede da fazenda e edificações do entorno não serão 

afetadas pela área de alagamento, estando próximas da área da cota máxima, no entanto, 

medidas de controle e mitigação devem ser tomadas para que não haja impactos efetivos 

trução e alagamento da área. Em todo caso, ressalta

turístico da área, que pode configurar um atrativo socioeconômico para a região.
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estabelece 6 alternativas para captação de água a médio prazo, indicando a o Piraí como a 

mais importante; iii. a área da bacia apresenta alto grau de interferência antrópica 

por atividades agrossilvipastoris, extração de minério para construção civil e 

urbanização, acarretando em impactos e alterações nas matas ciliares dos corpos hídricos 

principais levando à fragmentação florestal; e iv. o empreendimento possibilitará geração de 

emprego e renda para a população em função de empregos e da valorização do entorno, além 

da geração de impostos e tributação estadual e federal para as prefeituras envolvidas (BIO 

ESFERA, 2011). Após a comprovação do empreendimento por estudos de viabilidade e 

elaboração de projeto básico, foi solicitado financiamento mediante governo federal por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) que deverá ser complementado por 

etros de altura, sendo que sua altura útil conta com 

12,5 metros (com fundo na cota 544,00 m e cota de nível d´água em 556,50 m) e possui uma 

estimativa de volume de água de 10.743.000 m³ na cota máxima. A localização da barragem e 

as do projeto da barragem desenvolvido pela empresa de engenharia 

A barragem está localizada na Fazenda Piraí, fazenda histórica cujo registro mais antigo 

a residência do Ouvidor Lourenço de Almeida Prado. A sede 

se restaurada e mantém suas características originais, sendo importante marco 

histórico e arquitetônico de Itu. Segundo o Estudo de Viabilidade e o Projeto Básico 

1), a sede da fazenda e edificações do entorno não serão 

afetadas pela área de alagamento, estando próximas da área da cota máxima, no entanto, 

medidas de controle e mitigação devem ser tomadas para que não haja impactos efetivos 

trução e alagamento da área. Em todo caso, ressalta-se o potencial 

turístico da área, que pode configurar um atrativo socioeconômico para a região. 
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 Figura 
 

Figura 63: 

 

Figura 62: Localização da barragem do ribeirão Piraí 

: Área de inundação da barragem do ribeirão Piraí. 
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Figura 64: Projeto da barragem do Piraí. Fonte:  PROESPLAN Engenharia, 2011.
 

.

Figura 65: Características da barragem proposta. Fonte: PROESPLAN Engenharia, 2011.

 

 

 
 
 
 
 

Barragem 

Proposta 

divisa municipal 

 

Projeto da barragem do Piraí. Fonte:  PROESPLAN Engenharia, 2011.

 

: Características da barragem proposta. Fonte: PROESPLAN Engenharia, 2011.

 

Sede Fazenda 

Piraí 
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Projeto da barragem do Piraí. Fonte:  PROESPLAN Engenharia, 2011. 

: Características da barragem proposta. Fonte: PROESPLAN Engenharia, 2011. 
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2.7. RECURSOS MINERAIS 

 
2.7.1. OBJETIVO E METOD

 

Considerando-se que a mineração é uma atividade que ocorre na APA Pedregulho, a 

caracterização dos Recursos Minerais neste plano de manejo teve como objetivo principal 

descrever as etapas que compreendem o processo para obtenção da concessão de lavra, 

explicar as particularidades do regime de licenciamento perante o DNPM e indicar os 

processos de mineração que se encontram sobrepostos à área da APA. Os dados foram obtidos 

a partir do aplicativo SIGMINE (2016). A utilização econômica das águas subterrâneas é

avaliada no item “Recursos Hídricos”. 

 

2.7.2. CARACTERIZAÇÃO DOS

 

2.7.2.1. MINERAÇÃO NA APA PEDREGULHO

Historicamente os matacões de granito que afloram à superfície no Bairro Pedregulho 

são explorados manualmente para a produção de peç

soleiras e outros objetos (Figura

Esta atividade caracteriza

ambientais não sejam muito significativos, uma vez que não envolvem insumos químicos, 

movimentação de terra ou uso de explosivos, não há qualquer tipo de controle sobre as 

quantidades exploradas e tampouco sobre os locais de exploração. Os trabalhadores são 

expostos a condições de trabalho insalubres, envolvendo riscos de acidentes e inexistência de 

direitos trabalhistas. Além disso, não há controle fiscal por parte do município. 

Há também na APA Pedregulho algumas atividades de mineração de granito de maior 

porte (Figura 67).  

 

 

.1. OBJETIVO E METODOLOGIA 

se que a mineração é uma atividade que ocorre na APA Pedregulho, a 

caracterização dos Recursos Minerais neste plano de manejo teve como objetivo principal 

descrever as etapas que compreendem o processo para obtenção da concessão de lavra, 

icar as particularidades do regime de licenciamento perante o DNPM e indicar os 

processos de mineração que se encontram sobrepostos à área da APA. Os dados foram obtidos 

a partir do aplicativo SIGMINE (2016). A utilização econômica das águas subterrâneas é

avaliada no item “Recursos Hídricos”.  

. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS 

A APA PEDREGULHO 

Historicamente os matacões de granito que afloram à superfície no Bairro Pedregulho 

são explorados manualmente para a produção de peças como pisos, blocos, paralelepípedos, 

soleiras e outros objetos (Figura 66).  

Esta atividade caracteriza-se como mineração artesanal. Embora seus impactos 

ambientais não sejam muito significativos, uma vez que não envolvem insumos químicos, 

de terra ou uso de explosivos, não há qualquer tipo de controle sobre as 

quantidades exploradas e tampouco sobre os locais de exploração. Os trabalhadores são 

expostos a condições de trabalho insalubres, envolvendo riscos de acidentes e inexistência de 

eitos trabalhistas. Além disso, não há controle fiscal por parte do município. 

Há também na APA Pedregulho algumas atividades de mineração de granito de maior 
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se que a mineração é uma atividade que ocorre na APA Pedregulho, a 

caracterização dos Recursos Minerais neste plano de manejo teve como objetivo principal 

descrever as etapas que compreendem o processo para obtenção da concessão de lavra, 

icar as particularidades do regime de licenciamento perante o DNPM e indicar os 

processos de mineração que se encontram sobrepostos à área da APA. Os dados foram obtidos 

a partir do aplicativo SIGMINE (2016). A utilização econômica das águas subterrâneas é 

Historicamente os matacões de granito que afloram à superfície no Bairro Pedregulho 

as como pisos, blocos, paralelepípedos, 

se como mineração artesanal. Embora seus impactos 

ambientais não sejam muito significativos, uma vez que não envolvem insumos químicos, 

de terra ou uso de explosivos, não há qualquer tipo de controle sobre as 

quantidades exploradas e tampouco sobre os locais de exploração. Os trabalhadores são 

expostos a condições de trabalho insalubres, envolvendo riscos de acidentes e inexistência de 

eitos trabalhistas. Além disso, não há controle fiscal por parte do município.  

Há também na APA Pedregulho algumas atividades de mineração de granito de maior 
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Figura 66: Registro da exploração artesanal dos 
área explorada localizava-se à beira da estrada de acesso ao bairro e o material estava sendo talhado 

 
 

Figura 67: Ao fundo tem-se o solo 
industrial. 

 

: Registro da exploração artesanal dos matacões de granito na APA Pedregulho. Neste caso, a 
se à beira da estrada de acesso ao bairro e o material estava sendo talhado 

para a confecção de paralelepípedos. 

se o solo exposto pela atividade de mineração de granito em escala 
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matacões de granito na APA Pedregulho. Neste caso, a 

se à beira da estrada de acesso ao bairro e o material estava sendo talhado 

 
exposto pela atividade de mineração de granito em escala 
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2.7.2.2. ASPECTOS LEGAIS 

 
A Constituição brasileira de 1988 no §1º do artigo 176 define que 

de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o

jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica] 

somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob 

O Decreto-Lei 227/1967 que define o Código de Mineração estabelece os trâmites para 

a obtenção do alvará de autorização de pesquisa (emitida pelo Diretor

concessão de lavra (outorgada pelo Ministro de Estado de Minas 

concessão da exploração mineral revelam

apenas com o trâmite de ambos os procedimentos será possível a obtenção do direito de 

explorar economicamente a mina. O processo é composto 

• Requerimento de pesquisa;

• Autorização de pesquisa;

• Requerimento de autorização de lavra;

• Concessão de lavra. 

Além dos regimes de autorização e concessão para a exploração dos bens minerais, o 

Código de Mineração contempla em se

se tratar de lavra de substâncias específicas em área não superior a 50 hectares, que não 

dependam de prévia realização de pesquisas em campo (GUIO, 2012). O regime de 

licenciamento é facultado exclus

expressa autorização (Lei Federal Nº 6.567, de 24 de setembro de 1978

As substâncias passíveis de serem exploradas mediante o regime de licenciamento 

estão expressamente previstas na Lei 6.567/78, in

I - areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo 

de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a

beneficiamento, nem se destinem como matéria

II - rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, 

guias, sarjetas, moirões e afins; 

 

A Constituição brasileira de 1988 no §1º do artigo 176 define que “A pesquisa e a lavra 

de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo [as 

jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica] 

somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras”. 

Lei 227/1967 que define o Código de Mineração estabelece os trâmites para 

a obtenção do alvará de autorização de pesquisa (emitida pelo Diretor-Geral do DNPM) e 

concessão de lavra (outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia). A autorização e a 

concessão da exploração mineral revelam-se indissociáveis e complementares, porquanto 

apenas com o trâmite de ambos os procedimentos será possível a obtenção do direito de 

explorar economicamente a mina. O processo é composto pela sequência das etapas: 

Requerimento de pesquisa; 

Autorização de pesquisa; 

Requerimento de autorização de lavra; 

Concessão de lavra.  

Além dos regimes de autorização e concessão para a exploração dos bens minerais, o 

Código de Mineração contempla em seu art. 2º, inciso II, o regime de licenciamento, quando 

se tratar de lavra de substâncias específicas em área não superior a 50 hectares, que não 

dependam de prévia realização de pesquisas em campo (GUIO, 2012). O regime de 

licenciamento é facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele obtiver 

expressa autorização (Lei Federal Nº 6.567, de 24 de setembro de 1978  

As substâncias passíveis de serem exploradas mediante o regime de licenciamento 

estão expressamente previstas na Lei 6.567/78, incluídas pela Lei nº 8.982, de 1995: 

areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo 

de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo

beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação; 

rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, 

guias, sarjetas, moirões e afins;  
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“A pesquisa e a lavra 

caput deste artigo [as 

jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica] 

somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse 

Lei 227/1967 que define o Código de Mineração estabelece os trâmites para 

Geral do DNPM) e 

e Energia). A autorização e a 

se indissociáveis e complementares, porquanto 

apenas com o trâmite de ambos os procedimentos será possível a obtenção do direito de 

pela sequência das etapas:  

Além dos regimes de autorização e concessão para a exploração dos bens minerais, o 

u art. 2º, inciso II, o regime de licenciamento, quando 

se tratar de lavra de substâncias específicas em área não superior a 50 hectares, que não 

dependam de prévia realização de pesquisas em campo (GUIO, 2012). O regime de 

ivamente ao proprietário do solo ou a quem dele obtiver 

As substâncias passíveis de serem exploradas mediante o regime de licenciamento 

cluídas pela Lei nº 8.982, de 1995:  

areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo 

processo industrial de 

prima à indústria de transformação;  

rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, 
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III - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 

IV - rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os calcários 

empregados como corretivo de solo na agricultura. 

De forma complementar, o art. 13 do Regulamento do Código de Mineração, afirma 

que o regime de licenciamento poderá ser uti

utilizados "in natura", no preparo de agregados, pedras de talhe ou argamassas, e não se 

destinem, como matérias-primas, à indústria de transformação”.

Ao contrário dos demais regimes que preveem a autorização e a

de licenciamento é simplificado, porém, depende de registro no DNPM da licença especifica 

expedida pela autoridade local do município em que se situa a jazida. Portanto, 

em posse desta licença municipal e com os demais elementos necessários, o minerador 

requererá o registro do licenciamento, sendo lhe concedido o título de licenciamento, que 

constitui a permissão pública para a lavra.

 
2.7.2.3. PROCESSOS MINERÁRIOS

 

Em consulta ao DNPM (SIGMINE, 2016) foram verificados processos minerários (em 

diferentes etapas) envolvendo substâncias minerais como granito, turfa, areia, argila, água 

mineral, saibro, granito ornamental e minério de ouro. 

Estão relacionados na Tabela

autorização de pesquisa, requerimento de lavra, concessão de lavra e licenciamento, 

totalizando 53 processos, sendo: 15 requerimentos de pesquisa, 21 autorizações de pesquisa; 

9 requerimentos de lavra, 6 concessões de lavra e dois licenciamentos.

Tabela 8: Relação de processos nas fases de autorização de pesquisa, concessão de lavra, 
requerimento de lavra e licenciamento, incidentes nas poligonais da apa pedregulho. 
março de 2016. 

N AREA_HA FASE

1 998,95 REQUERIMENTO DE PESQUISA

2 190,16 REQUERIMENTO DE PESQUISA

3 7 REQUERIMENTO DE PESQUISA

4 737,13 REQUERIMENTO DE PESQUISA

5 105,8 REQUERIMENTO DE PESQUISA

6 1698,83 REQUERIMENTO DE PESQUISA

7 1911,22 REQUERIMENTO DE 

8 1868,64 REQUERIMENTO DE PESQUISA

9 1741,35 REQUERIMENTO DE PESQUISA

 

argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha;  

rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os calcários 

empregados como corretivo de solo na agricultura.  

De forma complementar, o art. 13 do Regulamento do Código de Mineração, afirma 

que o regime de licenciamento poderá ser utilizado “(...) desde que os materiais sejam 

utilizados "in natura", no preparo de agregados, pedras de talhe ou argamassas, e não se 

primas, à indústria de transformação”. 

Ao contrário dos demais regimes que preveem a autorização e a concessão, o regime 

de licenciamento é simplificado, porém, depende de registro no DNPM da licença especifica 

expedida pela autoridade local do município em que se situa a jazida. Portanto, 

a municipal e com os demais elementos necessários, o minerador 

requererá o registro do licenciamento, sendo lhe concedido o título de licenciamento, que 

constitui a permissão pública para a lavra. 

PROCESSOS MINERÁRIOS NA APA PEDREGULHO 

Em consulta ao DNPM (SIGMINE, 2016) foram verificados processos minerários (em 

diferentes etapas) envolvendo substâncias minerais como granito, turfa, areia, argila, água 

mineral, saibro, granito ornamental e minério de ouro.  

Estão relacionados na Tabela 8 os processos nas fases de requerimento de pesquisa, 

autorização de pesquisa, requerimento de lavra, concessão de lavra e licenciamento, 

totalizando 53 processos, sendo: 15 requerimentos de pesquisa, 21 autorizações de pesquisa; 

6 concessões de lavra e dois licenciamentos. 

processos nas fases de autorização de pesquisa, concessão de lavra, 
requerimento de lavra e licenciamento, incidentes nas poligonais da apa pedregulho. 

FASE SUBS USO 

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO NÃO INFORMADO

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO ORN. INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE PESQUISA AREIA CONSTRUÇÃO CIVIL

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 
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rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os calcários 

De forma complementar, o art. 13 do Regulamento do Código de Mineração, afirma 

lizado “(...) desde que os materiais sejam 

utilizados "in natura", no preparo de agregados, pedras de talhe ou argamassas, e não se 

concessão, o regime 

de licenciamento é simplificado, porém, depende de registro no DNPM da licença especifica 

expedida pela autoridade local do município em que se situa a jazida. Portanto, 

a municipal e com os demais elementos necessários, o minerador 

requererá o registro do licenciamento, sendo lhe concedido o título de licenciamento, que 

Em consulta ao DNPM (SIGMINE, 2016) foram verificados processos minerários (em 

diferentes etapas) envolvendo substâncias minerais como granito, turfa, areia, argila, água 

os processos nas fases de requerimento de pesquisa, 

autorização de pesquisa, requerimento de lavra, concessão de lavra e licenciamento, 

totalizando 53 processos, sendo: 15 requerimentos de pesquisa, 21 autorizações de pesquisa; 

processos nas fases de autorização de pesquisa, concessão de lavra, 
requerimento de lavra e licenciamento, incidentes nas poligonais da apa pedregulho. Fonte: Sigmine, 

PROCESSO 

NÃO INFORMADO 820201/1988 

820668/2001 

 820822/2009 

 821010/2009 

CONSTRUÇÃO CIVIL 820458/2011 

820874/2011 

820871/2011 

820872/2011 

820875/2011 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

10 8,15 REQUERIMENTO DE PESQUISA

N AREA_HA FASE

11 6,69 REQUERIMENTO DE PESQUISA

12 14,55 REQUERIMENTO DE PESQUISA

13 733,53 REQUERIMENTO DE PESQUISA

14 45,51 REQUERIMENTO DE PESQUISA

15 77,17 REQUERIMENTO DE PESQUISA

16 32 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

17 752,63 AUTORIZAÇÃO DE 

18 733,55 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

19 428,02 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

20 77,17 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

21 58,52 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

22 1312,51 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

23 894,73 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

24 153,06 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

25 132,67 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

26 6,69 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

27 6,84 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

28 926,82 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

29 48,9 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

30 58,52 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

31 3,16 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

32 49,77 AUTORIZAÇÃO DE 

33 235,99 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

34 575,48 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

35 930,14 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

36 39,43 AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

37 473 REQUERIMENTO DE LAVRA

38 71 REQUERIMENTO DE LAVRA

39 163,17 REQUERIMENTO DE LAVRA

40 30,03 REQUERIMENTO DE LAVRA

41 34,18 REQUERIMENTO DE LAVRA

42 40,42 REQUERIMENTO DE LAVRA

43 11 REQUERIMENTO DE LAVRA

44 3,08 REQUERIMENTO DE LAVRA

45 167,85 REQUERIMENTO DE LAVRA

46 24,42 CONCESSÃO DE LAVRA

47 32,5 CONCESSÃO DE LAVRA

48 45,25 CONCESSÃO DE LAVRA

49 12,04 CONCESSÃO DE LAVRA

50 50 CONCESSÃO DE LAVRA

51 38,06 CONCESSÃO DE LAVRA

52 6,84 
REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO

53 6,69 
REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO

 
 
 
 
 

 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

FASE SUBS USO 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE PESQUISA SAIBRO CONSTRUÇÃO CIVIL

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA TURFA ENERGÉTICO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA CONSTRUÇÃO CIVIL

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA CONSTRUÇÃO CIVIL

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA CONSTRUÇÃO CIVIL

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA AREIA CONSTRUÇÃO CIVIL

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO BRITA 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA ARGILA INDUSTRIAL 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA GRANITO REVESTIMENTO 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA TURFA ENERGÉTICO 

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO NÃO INFORMADO

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO ORN. NÃO INFORMADO

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO ORN. REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO ORN. REVESTIMENTO 

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO CONSTRUÇÃO CIVIL

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO CONSTRUÇÃO CIVIL

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO PEDRA DE TALHE

REQUERIMENTO DE LAVRA GRANITO NÃO INFORMADO

CONCESSÃO DE LAVRA GRANITO NÃO INFORMADO

CONCESSÃO DE LAVRA GRANITO NÃO INFORMADO

CONCESSÃO DE LAVRA GRANITO NÃO INFORMADO

CONCESSÃO DE LAVRA ÁGUA MINERAL ENGARRAFAMENTO

CONCESSÃO DE LAVRA GRANITO INDUSTRIAL 

CONCESSÃO DE LAVRA GRANITO INDUSTRIAL 

REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO GRANITO PEDRA DE TALHE

REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO GRANITO PEDRA DE TALHE
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820935/2011 

PROCESSO 

820935/2011 

820935/2011 

CONSTRUÇÃO CIVIL 821176/2013 

 820714/2014 

 820262/2014 

 820642/2007 

820114/2005 

 820887/2009 

CONSTRUÇÃO CIVIL 820140/2010 

 820334/2011 

 820925/2010 

820879/2011 

CONSTRUÇÃO CIVIL 820141/2010 

CIVIL 820633/2004 

 820021/2013 

 821072/2013 

 821073/2013 

CONSTRUÇÃO CIVIL 820357/2013 

821310/2013 

820247/2014 

 820711/2014 

 820585/2015 

 820587/2015 

 820480/2014 

 821344/2014 

820494/2009 

NÃO INFORMADO 820207/1986 

NÃO INFORMADO 820006/1992 

 821339/2000 

 820032/2001 

 820032/2001 

CONSTRUÇÃO CIVIL 820381/2002 

CIVIL 820316/2005 

PEDRA DE TALHE 820410/2007 

NÃO INFORMADO 821003/1995 

NÃO INFORMADO 820263/1980 

INFORMADO 820540/1998 

NÃO INFORMADO 820771/2000 

ENGARRAFAMENTO 821149/2000 

820209/2002 

820769/2001 

PEDRA DE TALHE 820619/2014 

PEDRA DE TALHE 820620/2014 
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2.8. USO E COBERTURA DA TERRA

 
2.8.1. OBJETIVO E METODOLOGIA

 O conhecimento da distribuição espacial dos tipos de uso e da cobertura da terra é 

fundamental para orientar a utilização racional do espaço, pois o registro de fatos em 

informações especializadas poderá mostrar as áreas e a distribuição das

uso, possibilitando além do conhecimento do território, mensurar ou aferir possíveis impactos 

ou conflitos.  

 Os dados de imagens orbitais são importantes fontes básicas para o mapeamento do 

tema uso da terra, embora por si mesmos sej

requerendo a agregação de dados externos de naturezas diversas, possibilitam a leitura dentro 

de uma escala temporal, ou seja, é possível analisar tempos passados de uma determinada 

área e verificar como se deu seu desenvolvimento.

 São apresentados nesse Plano de Manejo dois produtos do mapeamento da área da 

APA Pedregulho: um mapeamento temporal realizado dentro de uma escala de 28 anos e um 

mapeamento elaborado com maior exatidão para o ano de 2015. Os dois m

realizados por fotointerpretação e classificação supervisionada de imagens de satélites com o 

auxílio de bases secundárias e muitas visitas à área da APA para confirmação dos padrões 

identificados. 

 Para o mapeamento temporal foram utiliza

LANDSAT 8 a partir do catálogo de imagens do INPE. As datas e composições dos canais 

espectrais são apresentados na Tabela 

Tabela 9: Características dos satélites utilizados no mapeamento temporal.

SATÉLITE COMPOSIÇÃO

LANDSAT 5 453

LANDSAT 5 453

LANDSAT 5 453

LANDSAT 8 564

 

 Para o segundo mapeamento, foi utilizado como base o trabalho de levantamento 

físico ambiental do bairro do Pedregulho realizado no final de 2011, com atualização do uso e 

cobertura a partir de imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro datada de 2015. A

10 e Tabela 11 apresentam as informações das imagens utilizadas e as classes de uso da terra 

 

COBERTURA DA TERRA NOS LIMITES DA APA PEDREGULHO

E METODOLOGIA 

O conhecimento da distribuição espacial dos tipos de uso e da cobertura da terra é 

fundamental para orientar a utilização racional do espaço, pois o registro de fatos em 

informações especializadas poderá mostrar as áreas e a distribuição das diferentes formas de 

uso, possibilitando além do conhecimento do território, mensurar ou aferir possíveis impactos 

Os dados de imagens orbitais são importantes fontes básicas para o mapeamento do 

tema uso da terra, embora por si mesmos sejam insuficientes para dar conta da realidade, 

requerendo a agregação de dados externos de naturezas diversas, possibilitam a leitura dentro 

de uma escala temporal, ou seja, é possível analisar tempos passados de uma determinada 

seu desenvolvimento. 

São apresentados nesse Plano de Manejo dois produtos do mapeamento da área da 

APA Pedregulho: um mapeamento temporal realizado dentro de uma escala de 28 anos e um 

mapeamento elaborado com maior exatidão para o ano de 2015. Os dois mapeamentos foram 

realizados por fotointerpretação e classificação supervisionada de imagens de satélites com o 

auxílio de bases secundárias e muitas visitas à área da APA para confirmação dos padrões 

Para o mapeamento temporal foram utilizadas imagens multiespectrais LANDSAT 5 e 

LANDSAT 8 a partir do catálogo de imagens do INPE. As datas e composições dos canais 

espectrais são apresentados na Tabela 9 e o resultado do mapeamento na Figura 

Características dos satélites utilizados no mapeamento temporal. 

COMPOSIÇÃO RESOLUÇÃO ESPACIAL DATA DE PASSAGEM

453 30 m 22/06/1987

453 30 m 26/08/1999

453 30 m  17/07/2008

564 30 m  26/06/2015

Para o segundo mapeamento, foi utilizado como base o trabalho de levantamento 

físico ambiental do bairro do Pedregulho realizado no final de 2011, com atualização do uso e 

cobertura a partir de imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro datada de 2015. A

apresentam as informações das imagens utilizadas e as classes de uso da terra 
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EDREGULHO 

O conhecimento da distribuição espacial dos tipos de uso e da cobertura da terra é 

fundamental para orientar a utilização racional do espaço, pois o registro de fatos em 

diferentes formas de 

uso, possibilitando além do conhecimento do território, mensurar ou aferir possíveis impactos 

Os dados de imagens orbitais são importantes fontes básicas para o mapeamento do 

am insuficientes para dar conta da realidade, 

requerendo a agregação de dados externos de naturezas diversas, possibilitam a leitura dentro 

de uma escala temporal, ou seja, é possível analisar tempos passados de uma determinada 

São apresentados nesse Plano de Manejo dois produtos do mapeamento da área da 

APA Pedregulho: um mapeamento temporal realizado dentro de uma escala de 28 anos e um 

apeamentos foram 

realizados por fotointerpretação e classificação supervisionada de imagens de satélites com o 

auxílio de bases secundárias e muitas visitas à área da APA para confirmação dos padrões 

das imagens multiespectrais LANDSAT 5 e 

LANDSAT 8 a partir do catálogo de imagens do INPE. As datas e composições dos canais 

e o resultado do mapeamento na Figura 68. 

DATA DE PASSAGEM 

22/06/1987 

26/08/1999 

17/07/2008 

26/06/2015 

Para o segundo mapeamento, foi utilizado como base o trabalho de levantamento 

físico ambiental do bairro do Pedregulho realizado no final de 2011, com atualização do uso e 

cobertura a partir de imagem disponibilizada pelo Google Earth Pro datada de 2015. A Tabela 

apresentam as informações das imagens utilizadas e as classes de uso da terra 
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por área, respectivamente. A Figura 

para a APA Pedregulho. 

Tabela 10: Características dos satélites utilizados no mapeamento do ano de 2015.

SATÉLITE COMPOSIÇÃO

GEOEYE I 

Google Earth Pro – Digital 

Globe 

 

 

2.8.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO E 

 
2.8.2.1. SÉRIE HISTÓRICA 

 Conforme o mapeamento realizado, verifica

pastagem em usos agrícolas relacionadas à inserção de cana e de usos silvícolas, como o caso 

do plantio de eucalipto. A norte, na

perene que se mantém ao longo dos anos, com uma alteração sucessiva na porção central do 

bairro do Pedregulho nas proximidades do “

maiores fragmentos de vegetação nativa da área. Mesmo com alterações morfológicas entre 

os padrões encontrados, consequência provável de diferenças ambientais quando da data de 

passagem do satélite, a distribuição espacial das atividades confirma

APA. 

 

por área, respectivamente. A Figura 69 contém a carta temática de uso da terra elaborada 

Características dos satélites utilizados no mapeamento do ano de 2015. 

COMPOSIÇÃO RESOLUÇÃO ESPACIAL DATA DE PASSAGEM

423 0,50 m 01/10/2010

321 1,00 m 24/03/2015

ZAÇÃO DO USO E COBERTURA DA TERRA 

Conforme o mapeamento realizado, verifica-se na Figura 68 a conversão de usos de 

pastagem em usos agrícolas relacionadas à inserção de cana e de usos silvícolas, como o caso 

do plantio de eucalipto. A norte, na divisa com Salto e Indaiatuba há a existência de agricultura 

perene que se mantém ao longo dos anos, com uma alteração sucessiva na porção central do 

bairro do Pedregulho nas proximidades do “canyon” do Ribeirão Piraí, onde se mantém os 

de vegetação nativa da área. Mesmo com alterações morfológicas entre 

os padrões encontrados, consequência provável de diferenças ambientais quando da data de 

passagem do satélite, a distribuição espacial das atividades confirma-se com a realidade da 
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contém a carta temática de uso da terra elaborada 

 

DATA DE PASSAGEM 

01/10/2010 

24/03/2015 

se na Figura 68 a conversão de usos de 

pastagem em usos agrícolas relacionadas à inserção de cana e de usos silvícolas, como o caso 

divisa com Salto e Indaiatuba há a existência de agricultura 

perene que se mantém ao longo dos anos, com uma alteração sucessiva na porção central do 

” do Ribeirão Piraí, onde se mantém os 

de vegetação nativa da área. Mesmo com alterações morfológicas entre 

os padrões encontrados, consequência provável de diferenças ambientais quando da data de 

se com a realidade da 
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Figura 68: Análise temporal do uso e cobertura da terra. 
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2.8.2.2. USO E COBERTURA DA TERRA ATUAL

 No mapeamento de 2015, com maior exatidão

classes de uso da terra entre características naturais e antrópicas

classes naturais que envolvem os remanescentes de vegetação, estão distribuídas ao longo dos 

principais cursos d´água da APA e em áreas de declividade mais acent

Ribeirão Piraí na porção central. Os campos de matacões estão espalhados por toda a área da 

APA o que, além de manter uma paisagem homogênea e peculiar à área, representa restrições 

à agricultura e potencial de interesse minerário. P

elementos naturais mapeados, consultar os capítulos relacionados aos aspectos geológicos e 

florísticos deste Plano. 

Tabela 11: Classes de uso da terra da APA 

CLASSE 

Floresta Estágio Intermediário

Floresta Estágio Pioneiro 

Vegetação fluviolacustre 

Campos e pastagens 

Campo de matacões 

Silvicultura 

Cultura 

Mineração 

Ocupação irregular 

Indústria 

Sedes de Fazenda/Edificações

Lagoas 

TOTAL 

 A cobertura da terra “

cobertura gramínea entre campos nativos e pastagens exóticas para pecuária. As classes de 

origem antrópica estão diretamente ligadas às atividades socioeconômicas do bairro do 

Pedregulho e ao processo de ocupação. Desde o 

áreas de plantio homogêneo de eucalipto e em parcelamento irregular de propriedades rurais 

ao longo da estrada municipal de acesso ao bairro do Pedregulho (Figura 

 

TURA DA TERRA ATUAL 

No mapeamento de 2015, com maior exatidão (Figura 69), foram identificadas 12 

classes de uso da terra entre características naturais e antrópicas (Tabela 11

classes naturais que envolvem os remanescentes de vegetação, estão distribuídas ao longo dos 

principais cursos d´água da APA e em áreas de declividade mais acentuada, como a região do 

Ribeirão Piraí na porção central. Os campos de matacões estão espalhados por toda a área da 

APA o que, além de manter uma paisagem homogênea e peculiar à área, representa restrições 

à agricultura e potencial de interesse minerário. Para informações mais detalhadas sobre os 

elementos naturais mapeados, consultar os capítulos relacionados aos aspectos geológicos e 

Classes de uso da terra da APA Pedregulho. 

ÁREA (ha) TAXA (%) 

Floresta Estágio Intermediário 1479,5 19,76 

566,9 7,57 

33,3 0,45 

2596,7 34,68 

1349,4 18,02 

627,7 8,38 

619,8 8,28 

86,3 1,15 

8,4 0,10 

12,5 0,17 

Sedes de Fazenda/Edificações 79,2 1,07 

28,7 0,38 

7488,4 100,00 

A cobertura da terra “campos e pastagens” abrange áreas com predomínio de 

cobertura gramínea entre campos nativos e pastagens exóticas para pecuária. As classes de 

origem antrópica estão diretamente ligadas às atividades socioeconômicas do bairro do 

Pedregulho e ao processo de ocupação. Desde o levantamento de 2011 houve aumento das 

áreas de plantio homogêneo de eucalipto e em parcelamento irregular de propriedades rurais 

ao longo da estrada municipal de acesso ao bairro do Pedregulho (Figura 
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oram identificadas 12 

11). Em relação às 

classes naturais que envolvem os remanescentes de vegetação, estão distribuídas ao longo dos 

uada, como a região do 

Ribeirão Piraí na porção central. Os campos de matacões estão espalhados por toda a área da 

APA o que, além de manter uma paisagem homogênea e peculiar à área, representa restrições 

ara informações mais detalhadas sobre os 

elementos naturais mapeados, consultar os capítulos relacionados aos aspectos geológicos e 

” abrange áreas com predomínio de 

cobertura gramínea entre campos nativos e pastagens exóticas para pecuária. As classes de 

origem antrópica estão diretamente ligadas às atividades socioeconômicas do bairro do 

levantamento de 2011 houve aumento das 

áreas de plantio homogêneo de eucalipto e em parcelamento irregular de propriedades rurais 

ao longo da estrada municipal de acesso ao bairro do Pedregulho (Figura 70 e 71). 
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Figura 

 

Figura 69: Análise atual (2015) do uso e cobertura da terra.
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Figura 70: Aumento da área de plantio homogêneo entre 2011 e 2015.

 
Figura 71: Aumento de áreas de parcelamento 

 

Aumento da área de plantio homogêneo entre 2011 e 2015.
 
 
 

Aumento de áreas de parcelamento irregular de propriedades rurais entre 2011 e 2015.
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Aumento da área de plantio homogêneo entre 2011 e 2015. 

 
irregular de propriedades rurais entre 2011 e 2015. 
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Em síntese, com exceção das diferenças mencionadas, o bairro do Pedregulho 

manteve ao longo dos anos características de áreas rurais, com baixa densidade populacional, 

atividades agrosilvopastoris, turi

com áreas rurais, como indústrias e ocupações são derivados do desenvolvimento e 

crescimento do entorno, gerando situações de mescla entre área urbanizada e área rural. Para 

informações mais detalhadas sobre o histórico de ocupação do bairro e as características das 

atividades e população consultar o capítulo de dados socioeconômicos que consta nesse 

Plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Em síntese, com exceção das diferenças mencionadas, o bairro do Pedregulho 

manteve ao longo dos anos características de áreas rurais, com baixa densidade populacional, 

atividades agrosilvopastoris, turismo e mineração. Usos que apresentam pouca similaridade 

com áreas rurais, como indústrias e ocupações são derivados do desenvolvimento e 

crescimento do entorno, gerando situações de mescla entre área urbanizada e área rural. Para 

s sobre o histórico de ocupação do bairro e as características das 

atividades e população consultar o capítulo de dados socioeconômicos que consta nesse 
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Em síntese, com exceção das diferenças mencionadas, o bairro do Pedregulho 

manteve ao longo dos anos características de áreas rurais, com baixa densidade populacional, 

smo e mineração. Usos que apresentam pouca similaridade 

com áreas rurais, como indústrias e ocupações são derivados do desenvolvimento e 

crescimento do entorno, gerando situações de mescla entre área urbanizada e área rural. Para 

s sobre o histórico de ocupação do bairro e as características das 

atividades e população consultar o capítulo de dados socioeconômicos que consta nesse 
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3.1. A FLORA DA APA PEDREGULHO

 
3.1.1. OBJETIVO E METODOLOG

 
A região de Itu apresenta várias fitofisionomias, decorrentes em grande parte da 

modificação causada pela ação antrópica ao longo do tempo. 

remanescentes de vegetação original. O objetivo deste estudo fo

fitofisionomias, com ênfase nos remanescentes florestais. 

A referência principal para a caracterização da vegetação neste plano de manejo foi a 

pesquisa em bases de dados secundários. Adicionalmente, foi feito um levantamento 

exploratório da vegetação por meio de trabalho de campo, através do método de 

caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994), buscando percorrer diferentes formações de 

paisagem da APA Pedregulho.

A identificação botânica das espécies foi visual. Os espécimes vegetais amo

foram fotografados para composição de um banco de imagens. 

em eventuais consultas bibliográficas a Lorenzi (2009; 2013; 2014) e comparação com os 

herbários virtuais, tais como: Lista de Espécies da Flora do Brasil e INCT

Flora e dos Fungos.  

 
 

3.1.2. CARACTERIZAÇÃO D

 

3.1.2.1. FITOFISIONOMIAS REGIONAIS

A APA Pedregulho está situada em uma região densamente povoada

Paulo. A interferência antrópica aos 

grande parte pelas alterações na composição florística dos remanescentes observados na área. 

A região é marcada por fitofisionomias que se alternam, gerando um aspecto de 

mosaico, com áreas em que a 

apresenta-se mais aberta. A ocupação histórica destas áreas pela agropecuária e mais 

recentemente pela silvicultura tem se mostrado marcante na definição da paisagem e suas 

fitofisionomias. Outros fatores que provocam diferanças na vegetação são as de origem 

natural, como as diferenças de solos, de umidade e altitude. Existem ainda a presença de 

 

REGULHO 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

A região de Itu apresenta várias fitofisionomias, decorrentes em grande parte da 

modificação causada pela ação antrópica ao longo do tempo. Na APA Pedregulho, há alguns 

remanescentes de vegetação original. O objetivo deste estudo foi caracterizar estas 

fitofisionomias, com ênfase nos remanescentes florestais.  

A referência principal para a caracterização da vegetação neste plano de manejo foi a 

pesquisa em bases de dados secundários. Adicionalmente, foi feito um levantamento 

ório da vegetação por meio de trabalho de campo, através do método de 

caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994), buscando percorrer diferentes formações de 

paisagem da APA Pedregulho. 

A identificação botânica das espécies foi visual. Os espécimes vegetais amo

mposição de um banco de imagens. As imagens foram utilizadas 

em eventuais consultas bibliográficas a Lorenzi (2009; 2013; 2014) e comparação com os 

herbários virtuais, tais como: Lista de Espécies da Flora do Brasil e INCT- Herbário Virtual da 

ARACTERIZAÇÃO DA FLORA DA APA PEDREGULHO 

MIAS REGIONAIS 

A APA Pedregulho está situada em uma região densamente povoada 

interferência antrópica aos quatro séculos de ocupação antrópica foi responsável em 

grande parte pelas alterações na composição florística dos remanescentes observados na área. 

A região é marcada por fitofisionomias que se alternam, gerando um aspecto de 

mosaico, com áreas em que a vegetação encontra-se variadamente mais densa e áreas em que 

se mais aberta. A ocupação histórica destas áreas pela agropecuária e mais 

recentemente pela silvicultura tem se mostrado marcante na definição da paisagem e suas 

s fatores que provocam diferanças na vegetação são as de origem 

natural, como as diferenças de solos, de umidade e altitude. Existem ainda a presença de 
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A região de Itu apresenta várias fitofisionomias, decorrentes em grande parte da 

Na APA Pedregulho, há alguns 

i caracterizar estas 

A referência principal para a caracterização da vegetação neste plano de manejo foi a 

pesquisa em bases de dados secundários. Adicionalmente, foi feito um levantamento 

ório da vegetação por meio de trabalho de campo, através do método de 

caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994), buscando percorrer diferentes formações de 

A identificação botânica das espécies foi visual. Os espécimes vegetais amostrados 

As imagens foram utilizadas 

em eventuais consultas bibliográficas a Lorenzi (2009; 2013; 2014) e comparação com os 

Herbário Virtual da 

 do Estado de São 

foi responsável em 

grande parte pelas alterações na composição florística dos remanescentes observados na área.  

A região é marcada por fitofisionomias que se alternam, gerando um aspecto de 

se variadamente mais densa e áreas em que 

se mais aberta. A ocupação histórica destas áreas pela agropecuária e mais 

recentemente pela silvicultura tem se mostrado marcante na definição da paisagem e suas 

s fatores que provocam diferanças na vegetação são as de origem 

natural, como as diferenças de solos, de umidade e altitude. Existem ainda a presença de 
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vegetação restrita, de características xeromórficas, em geral presente em áreas de 

afloramento de rochas (MORELLATO, 1992). 

De acordo com o Programa Biota/Fapesp (http://sinbiota.biota.org.br/), a vegetação 

atual da região é considerada como Secundária da Floresta Ombrófila Densa, (Figura 

Próximo à área urbana de Itu destaca

nas imediações formações secundárias da Floresta Ombrófila em contato com Cerrado 

(Savana).  

Figura 72: Vegetação atual da área de estudo. (Disponível em: http://sinbiota.biota.org.br/atlas/)

 
Segundo o Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo, realizado 

pelo Instituto Florestal entre 2008 e 2009, estes remanescentes de vegetação da área 

estudada são classificados como Floresta Ombrófila Densa (Figura 

A área de estudo é classificada pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 

Estado como Prioridade 1 e 2 de Conexões Urgentes (Figura 7

prioridade pela sobreposição de informações de oito grupos de trabalho, que estudaram aves, 

aracnídeos, répteis e anfíbios, peixes, mamíferos, paisagem, criptógamas e fanerógamas. 

 

 

 

 

vegetação restrita, de características xeromórficas, em geral presente em áreas de 

s (MORELLATO, 1992).  

De acordo com o Programa Biota/Fapesp (http://sinbiota.biota.org.br/), a vegetação 

atual da região é considerada como Secundária da Floresta Ombrófila Densa, (Figura 

Próximo à área urbana de Itu destaca-se a ausência de vegetação, embora sejam observadas 

nas imediações formações secundárias da Floresta Ombrófila em contato com Cerrado 

Vegetação atual da área de estudo. (Disponível em: http://sinbiota.biota.org.br/atlas/)

Segundo o Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo, realizado 

pelo Instituto Florestal entre 2008 e 2009, estes remanescentes de vegetação da área 

estudada são classificados como Floresta Ombrófila Densa (Figura 73). 

é classificada pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 

Estado como Prioridade 1 e 2 de Conexões Urgentes (Figura 74). Dada classificação determina 

prioridade pela sobreposição de informações de oito grupos de trabalho, que estudaram aves, 

s, répteis e anfíbios, peixes, mamíferos, paisagem, criptógamas e fanerógamas. 
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Segundo o Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo, realizado 

pelo Instituto Florestal entre 2008 e 2009, estes remanescentes de vegetação da área 

é classificada pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 
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s, répteis e anfíbios, peixes, mamíferos, paisagem, criptógamas e fanerógamas.  
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Figura 73: O círculo vermelho destaca a região da APA Pedregulho.

 

 

O círculo vermelho destaca a região da APA Pedregulho.
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O círculo vermelho destaca a região da APA Pedregulho. 
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Figura 74: Mapa de “Áreas Prioritárias para Incremento de Conectividade” do Projeto BIOTA FAPESP para UGRH SMT (Disponível em: 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/conectividade.html)

 

Mapa de “Áreas Prioritárias para Incremento de Conectividade” do Projeto BIOTA FAPESP para UGRH SMT (Disponível em: 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/conectividade.html)
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Mapa de “Áreas Prioritárias para Incremento de Conectividade” do Projeto BIOTA FAPESP para UGRH SMT (Disponível em: 
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3.1.2.2. FITOFISIONOMIAS DA APA PEDREGUL

 

• REMANESCENTES FLORESTAIS
 

Segundo BIOTA FAPESP (2016), a vegetação original da região que compreende o 

município de Itu consistia em Floresta Ombrófila Densa e em uma formação vegetal de 

transição entre esta floresta e o Cerrado (Savana) (Figura

 

Figura 75: Vegetação original da região do município de Itu. Fonte: 

 

A região do Bairro Pedregulho, em especial, era coberta pela Floresta Ombrófila De

Montana, vegetação caracterizada por se situar em serras acima de 600m de altitude, possuir 

solos de baixa fertilidade natural, altas temperaturas e ocorrência

distribuída durante o ano (IBGE, 1992). Porém, os remanescentes desta fit

escassos na APA Pedregulho, tendo sido ao longo do tempo convertidos predominantemente 

em pastagens.  

Os maiores remanescentes ocorrem associados às vertentes com maiores declividades 

e também como florestas ripárias densas, como no vale do

florestas ripárias densas (que seguem cursos d’água) ocorrem em alguns vales da APA, como 

no vale do Rio Piraí ou de seu principal afluente que corta a APA, o Córrego da Concórdia. Em 

locais onde córregos ocorrem em m

como Matas de Galeria. Acima dos vales e cursos d’água, as florestas ou matas densas são 

 

MIAS DA APA PEDREGULHO 

REMANESCENTES FLORESTAIS 

Segundo BIOTA FAPESP (2016), a vegetação original da região que compreende o 

município de Itu consistia em Floresta Ombrófila Densa e em uma formação vegetal de 

transição entre esta floresta e o Cerrado (Savana) (Figura 75).   

: Vegetação original da região do município de Itu. Fonte: http://sinbiota.biota.org.br/atlas/

A região do Bairro Pedregulho, em especial, era coberta pela Floresta Ombrófila De

Montana, vegetação caracterizada por se situar em serras acima de 600m de altitude, possuir 

solos de baixa fertilidade natural, altas temperaturas e ocorrênciade precipitação bem 

distribuída durante o ano (IBGE, 1992). Porém, os remanescentes desta fit

escassos na APA Pedregulho, tendo sido ao longo do tempo convertidos predominantemente 

Os maiores remanescentes ocorrem associados às vertentes com maiores declividades 

e também como florestas ripárias densas, como no vale do Rio Piraí.  As florestas de encosta e 

florestas ripárias densas (que seguem cursos d’água) ocorrem em alguns vales da APA, como 

no vale do Rio Piraí ou de seu principal afluente que corta a APA, o Córrego da Concórdia. Em 

locais onde córregos ocorrem em meio a áreas abertas, esses ecossistemas se estruturam 

como Matas de Galeria. Acima dos vales e cursos d’água, as florestas ou matas densas são 
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Segundo BIOTA FAPESP (2016), a vegetação original da região que compreende o 

município de Itu consistia em Floresta Ombrófila Densa e em uma formação vegetal de 

 

http://sinbiota.biota.org.br/atlas/. 

A região do Bairro Pedregulho, em especial, era coberta pela Floresta Ombrófila Densa 

Montana, vegetação caracterizada por se situar em serras acima de 600m de altitude, possuir 

de precipitação bem 

distribuída durante o ano (IBGE, 1992). Porém, os remanescentes desta fitofisionomia são 

escassos na APA Pedregulho, tendo sido ao longo do tempo convertidos predominantemente 

Os maiores remanescentes ocorrem associados às vertentes com maiores declividades 

s florestas de encosta e 

florestas ripárias densas (que seguem cursos d’água) ocorrem em alguns vales da APA, como 

no vale do Rio Piraí ou de seu principal afluente que corta a APA, o Córrego da Concórdia. Em 

eio a áreas abertas, esses ecossistemas se estruturam 

como Matas de Galeria. Acima dos vales e cursos d’água, as florestas ou matas densas são 
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escassas na APA Pedregulho, sendo substituídas pelos Campos ou Reflorestamentos. Isso se 

deve principalmente ao antigo histórico de uso da terra na região.

Nestes remanescentes, predominam as seguintes características: 

• Estágio de regeneração inicial a 

• Sub-bosque com ocorrência

com destaque para Melastomataceae e Euphorbiaceae;

• Lianas lenhosas; 

• Dossel médio com altura de 15m e indivíduos emergentes de aproximadamente 20 m;

•  DAP médio >14 cm; 

• Abundância de líquens, fungos

• Solos com grande contribuição de material orgânico e 

 

Em alguns locais é possível visualizar afloramentos rochosos no interior da mata, sendo 

esta uma situação que representa a condição da vegetação original na APA Pedregulho (Fig

76).  

 

Figura 76: Vista interior e exterior da mata.

 
 

• CAMPOS DE MATACÕES
 

Os campos de matacões e granito representam um importante elemento que define a 

paisagem (atribuindo o nome) da APA Pedregulho. Sua ocorrência é consequência das 

condições geológicas da região, situada no Planalto Atlântico e localmente caracterizada pela 

ocorrência de granitos e granitoides não deformados.  

 

escassas na APA Pedregulho, sendo substituídas pelos Campos ou Reflorestamentos. Isso se 

ntigo histórico de uso da terra na região. 

Nestes remanescentes, predominam as seguintes características:  

inicial a médio; 

ocorrência de muitas plântulas e também espécies de hábito arbustivo, 

com destaque para Melastomataceae e Euphorbiaceae; 

Dossel médio com altura de 15m e indivíduos emergentes de aproximadamente 20 m;

Abundância de líquens, fungos e musgos; 

Solos com grande contribuição de material orgânico e serapilheira.  

Em alguns locais é possível visualizar afloramentos rochosos no interior da mata, sendo 

esta uma situação que representa a condição da vegetação original na APA Pedregulho (Fig

Vista interior e exterior da mata. 

CAMPOS DE MATACÕES 

Os campos de matacões e granito representam um importante elemento que define a 

paisagem (atribuindo o nome) da APA Pedregulho. Sua ocorrência é consequência das 

condições geológicas da região, situada no Planalto Atlântico e localmente caracterizada pela 

ocorrência de granitos e granitoides não deformados.   
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escassas na APA Pedregulho, sendo substituídas pelos Campos ou Reflorestamentos. Isso se 

de muitas plântulas e também espécies de hábito arbustivo, 

Dossel médio com altura de 15m e indivíduos emergentes de aproximadamente 20 m; 

Em alguns locais é possível visualizar afloramentos rochosos no interior da mata, sendo 

esta uma situação que representa a condição da vegetação original na APA Pedregulho (Figura 

 

Os campos de matacões e granito representam um importante elemento que define a 

paisagem (atribuindo o nome) da APA Pedregulho. Sua ocorrência é consequência das 

condições geológicas da região, situada no Planalto Atlântico e localmente caracterizada pela 
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Associada aos campos de matacões, há a ocorrência de vegetação xeromórfica em 

função de alternância climática e do nível no mar no limite Pleistoceno/Holoceno.  Entre 

23.000 e 13.000 AP, o nível do mar

fachada atlântica do Sul e Sudeste era banhada por correntes frias, definindo um clima mais 

frio e semi-árido em grande parte do país. Esta ampliação dos climas secos fez com que faixas 

de florestas já existentes se fragmentassem, enquanto caatingas se estendiam. 

Posteriormente, com a retomada dos climas tropicais, as caatingas recuaram e as florestas 

passaram a se expandir novamente, formando então, os redutos de cactáceas que podem ser 

constatados hoje em subespaços extra

Neste contexto, os campos de matacões da APA Pedregulho contam com vegetação 

xeromórfica com a ocorrência de cactáceas, destacando

por entre matacões. Trata-se de uma pla

dispersão e busca áreas mais úmidas em que o solo argiloso encontra

cascalho fino, onde a drenagem é menos rápida (

Estas áreas dos campos de matacões apresentam restrições ao cu

mecanizado, porém sofre grande interferência de outras atividades como pastagens, 

silvicultura e até cana-de-açúcar. 

Nota-se em alguns trechos a regeneração natural, com a ocorrência de indivíduos 

arbóreos pioneiros em meio aos matacões. Co

spp., Solanum spp. (ALMEIDA

 

 

• REFLORESTAMENTOS

As áreas de reflorestamentos são bastante significativas no município de Itu (Figura 

e também na APA Pedregulho. 

em relação a sua área, 7,31% de reflorestamen

 

Associada aos campos de matacões, há a ocorrência de vegetação xeromórfica em 

função de alternância climática e do nível no mar no limite Pleistoceno/Holoceno.  Entre 

23.000 e 13.000 AP, o nível do mar estava a cerca de 100 metros abaixo do nível atual e a 

fachada atlântica do Sul e Sudeste era banhada por correntes frias, definindo um clima mais 

árido em grande parte do país. Esta ampliação dos climas secos fez com que faixas 

á existentes se fragmentassem, enquanto caatingas se estendiam. 

Posteriormente, com a retomada dos climas tropicais, as caatingas recuaram e as florestas 

passaram a se expandir novamente, formando então, os redutos de cactáceas que podem ser 

je em subespaços extra-sertanejos (AB´SÁBER, 1970).  

Neste contexto, os campos de matacões da APA Pedregulho contam com vegetação 

xeromórfica com a ocorrência de cactáceas, destacando-se o mandacaru (

se de uma planta pioneira, que apresenta ampla e contínua 

dispersão e busca áreas mais úmidas em que o solo argiloso encontra-se misturado com 

cascalho fino, onde a drenagem é menos rápida (LORENZI, 2009).  

Estas áreas dos campos de matacões apresentam restrições ao cu

mecanizado, porém sofre grande interferência de outras atividades como pastagens, 

açúcar.  

se em alguns trechos a regeneração natural, com a ocorrência de indivíduos 

arbóreos pioneiros em meio aos matacões. Como exemplos, têm-se Cercropia spp

ALMEIDA-SCABBIA et al., 2015).  

REFLORESTAMENTOS 

As áreas de reflorestamentos são bastante significativas no município de Itu (Figura 

e também na APA Pedregulho. De acordo com o Instituto Florestal o município de Itu possui 

em relação a sua área, 7,31% de reflorestamento.  
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Associada aos campos de matacões, há a ocorrência de vegetação xeromórfica em 

função de alternância climática e do nível no mar no limite Pleistoceno/Holoceno.  Entre 

estava a cerca de 100 metros abaixo do nível atual e a 

fachada atlântica do Sul e Sudeste era banhada por correntes frias, definindo um clima mais 

árido em grande parte do país. Esta ampliação dos climas secos fez com que faixas 

á existentes se fragmentassem, enquanto caatingas se estendiam. 

Posteriormente, com a retomada dos climas tropicais, as caatingas recuaram e as florestas 

passaram a se expandir novamente, formando então, os redutos de cactáceas que podem ser 

Neste contexto, os campos de matacões da APA Pedregulho contam com vegetação 

se o mandacaru (Cereus jamacuru) 

nta pioneira, que apresenta ampla e contínua 

se misturado com 

Estas áreas dos campos de matacões apresentam restrições ao cultivo agrícola 

mecanizado, porém sofre grande interferência de outras atividades como pastagens, 

se em alguns trechos a regeneração natural, com a ocorrência de indivíduos 

Cercropia spp., Baccharis 

As áreas de reflorestamentos são bastante significativas no município de Itu (Figura 77) 

Instituto Florestal o município de Itu possui 
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Figura 77:  Mapa flore
http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/estadosaopaulo/itu.pdf?sorocaba=itu.pdf

 

 

Mapa florestal do Município de Itu-, SP. Disponível em: 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/estadosaopaulo/itu.pdf?sorocaba=itu.pdf
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Disponível em: 
http://www.iflorestal.sp.gov.br/sifesp/estadosaopaulo/itu.pdf?sorocaba=itu.pdf. 
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Na APA Pedregulho, a

envolvida e a metodologia apoiada em estudos acadêmicos, por meio do Programa de 

Adequação Ambiental e Restauração Ecológica implantado através dos Laboratórios de 

Ecologia e Restauração Florestal (LERF) e de Silvicultura Tropical (LASTROP), da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo. 

As Fazendas Capoava, 

programa corresponde a 230 hectares, abrangendo as Áreas de Preservação Permanente, 

Reserva Legal e Áreas Agrícolas.  O período de implantação do programa ocorreu de 2013

2015.   

A partir de estudos dos ecossistemas de referência, o

sistema de implantação do Projeto de Restauração Ecológica é utilizado com alta diversidade, 

os chamados grupos funcionais de espécies nativas são inseridos no sistema em diferentes 

momentos do processo de construção e manu

estabelecida.  

A metodologia utilizada (Figura 

denominada de “Espécies de Recobrimento”, que possui bom crescimento e boa cobertura de 

copa, a função desse grupo é produzir 

Com isso, diminui-se a competição de gramíneas africanas, considerada a maior fator de 

insucesso nos processos de restauração. Esse primeiro grupo funcional leva cerca de um ano e 

meio a dois anos para se estabelecer, portanto o enriquecimento do sistema com inserção de 

espécies exóticas para adubação verde, com a proposta de sombreamento mais rápido do que 

o grupo de recobrimento, no reflorestamento em foco a leguminosa utilizada foi o feijão

gandu (Cajanus cajan (L) Millsp.). A perspectiva é as sementes de adubação verde recobrir a 

área nos primeiros meses enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a 

adubação verde na recobertura dessa área. O único requisito dessa adubação verde é que

essas não podem ser espécies invasoras, nem resistentes ao sombreamento

que elas saiam do sistema quando as espécies de recobrimento se estabelecerem. Nesse 

momento são inseridas no sistema as espécies de enriquecimento, caso isso não o

naturalmente na floresta (RODRIGUES, 

 

Na APA Pedregulho, algumas iniciativas merecem destaque graças à extensão 

e a metodologia apoiada em estudos acadêmicos, por meio do Programa de 

Adequação Ambiental e Restauração Ecológica implantado através dos Laboratórios de 

Ecologia e Restauração Florestal (LERF) e de Silvicultura Tropical (LASTROP), da Escola Superior 

ricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.  

As Fazendas Capoava, Jequitibá e Ingazinho integram a área de implantação do 

programa corresponde a 230 hectares, abrangendo as Áreas de Preservação Permanente, 

Reserva Legal e Áreas Agrícolas.  O período de implantação do programa ocorreu de 2013

A partir de estudos dos ecossistemas de referência, ou seja, das florestas naturais o 

sistema de implantação do Projeto de Restauração Ecológica é utilizado com alta diversidade, 

os chamados grupos funcionais de espécies nativas são inseridos no sistema em diferentes 

momentos do processo de construção e manutenção da floresta nativa que venha ser 

A metodologia utilizada (Figura 78) combina um grupo de espécies nativas, 

denominada de “Espécies de Recobrimento”, que possui bom crescimento e boa cobertura de 

copa, a função desse grupo é produzir uma estrutura de floresta num menor prazo possível.  

se a competição de gramíneas africanas, considerada a maior fator de 

insucesso nos processos de restauração. Esse primeiro grupo funcional leva cerca de um ano e 

e estabelecer, portanto o enriquecimento do sistema com inserção de 

espécies exóticas para adubação verde, com a proposta de sombreamento mais rápido do que 

o grupo de recobrimento, no reflorestamento em foco a leguminosa utilizada foi o feijão

(L) Millsp.). A perspectiva é as sementes de adubação verde recobrir a 

área nos primeiros meses enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a 

adubação verde na recobertura dessa área. O único requisito dessa adubação verde é que

essas não podem ser espécies invasoras, nem resistentes ao sombreamento, pois a proposta é 

m do sistema quando as espécies de recobrimento se estabelecerem. Nesse 

momento são inseridas no sistema as espécies de enriquecimento, caso isso não o

lmente na floresta (RODRIGUES, 2016). 
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lgumas iniciativas merecem destaque graças à extensão 

e a metodologia apoiada em estudos acadêmicos, por meio do Programa de 

Adequação Ambiental e Restauração Ecológica implantado através dos Laboratórios de 

Ecologia e Restauração Florestal (LERF) e de Silvicultura Tropical (LASTROP), da Escola Superior 

área de implantação do 

programa corresponde a 230 hectares, abrangendo as Áreas de Preservação Permanente, 

Reserva Legal e Áreas Agrícolas.  O período de implantação do programa ocorreu de 2013-

u seja, das florestas naturais o 

sistema de implantação do Projeto de Restauração Ecológica é utilizado com alta diversidade, 

os chamados grupos funcionais de espécies nativas são inseridos no sistema em diferentes 

tenção da floresta nativa que venha ser 

) combina um grupo de espécies nativas, 

denominada de “Espécies de Recobrimento”, que possui bom crescimento e boa cobertura de 

uma estrutura de floresta num menor prazo possível.  

se a competição de gramíneas africanas, considerada a maior fator de 

insucesso nos processos de restauração. Esse primeiro grupo funcional leva cerca de um ano e 

e estabelecer, portanto o enriquecimento do sistema com inserção de 

espécies exóticas para adubação verde, com a proposta de sombreamento mais rápido do que 

o grupo de recobrimento, no reflorestamento em foco a leguminosa utilizada foi o feijão-

(L) Millsp.). A perspectiva é as sementes de adubação verde recobrir a 

área nos primeiros meses enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a 

adubação verde na recobertura dessa área. O único requisito dessa adubação verde é que 

, pois a proposta é 

m do sistema quando as espécies de recobrimento se estabelecerem. Nesse 

momento são inseridas no sistema as espécies de enriquecimento, caso isso não ocorra 
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Figura 78: Esquema representativo da metodologia de Restauração Ecológica (Revista DBO, fev. 2016, 
p.42). 

A criação de florestas rápidas viabiliza ao proprietário menores custos 

além de promover a restauração ecológica com qualidade de forma que atenda as Políticas 

Públicas Ambientais. Para que de modo eficaz os projetos de Restauração Ecológica a proposta 

é promover a Regularização Ambiental, mas também dar suporte

zoneamento da propriedade de adequar as áreas que realmente possuem aptidão agrícola ou 

pecuária. 

• ÁREAS ÚMIDAS 

As áreas úmidas englobam áreas naturais e artificias com valor potencial de 

biodiversidade, principalmente para espécies 

áreas úmidas da APA Pedregulho os represamentos e lagoas (presentes em vários pontos da 

APA), brejos, banhados, campos alagáveis e matas ripárias descaracterizadas.

• ÁREAS ALTERADAS 

Entre os fragmentos de vegetação

paisagem original pelas monoculturas de eucalipto e cana

construções e habitações presentes na APA, bem como suas vias de acesso e demais locais 

naturais que foram substituído

Pedregulho. 

 

Esquema representativo da metodologia de Restauração Ecológica (Revista DBO, fev. 2016, 

A criação de florestas rápidas viabiliza ao proprietário menores custos 

além de promover a restauração ecológica com qualidade de forma que atenda as Políticas 

Públicas Ambientais. Para que de modo eficaz os projetos de Restauração Ecológica a proposta 

é promover a Regularização Ambiental, mas também dar suporte ao produtor através do 

zoneamento da propriedade de adequar as áreas que realmente possuem aptidão agrícola ou 

As áreas úmidas englobam áreas naturais e artificias com valor potencial de 

biodiversidade, principalmente para espécies endêmicas. Dessa forma, podemos citar como 

áreas úmidas da APA Pedregulho os represamentos e lagoas (presentes em vários pontos da 

APA), brejos, banhados, campos alagáveis e matas ripárias descaracterizadas.

Entre os fragmentos de vegetação nativa o intenso uso agrícola e pecuário substitui a 

paisagem original pelas monoculturas de eucalipto e cana-de-açúcar, e pastagens. As 

construções e habitações presentes na APA, bem como suas vias de acesso e demais locais 

naturais que foram substituídos ou perdidos também integram as áreas alteradas da APA 
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Esquema representativo da metodologia de Restauração Ecológica (Revista DBO, fev. 2016, 

A criação de florestas rápidas viabiliza ao proprietário menores custos de manutenção, 

além de promover a restauração ecológica com qualidade de forma que atenda as Políticas 

Públicas Ambientais. Para que de modo eficaz os projetos de Restauração Ecológica a proposta 

ao produtor através do 

zoneamento da propriedade de adequar as áreas que realmente possuem aptidão agrícola ou 

As áreas úmidas englobam áreas naturais e artificias com valor potencial de 

endêmicas. Dessa forma, podemos citar como 

áreas úmidas da APA Pedregulho os represamentos e lagoas (presentes em vários pontos da 

APA), brejos, banhados, campos alagáveis e matas ripárias descaracterizadas. 

nativa o intenso uso agrícola e pecuário substitui a 

açúcar, e pastagens. As 

construções e habitações presentes na APA, bem como suas vias de acesso e demais locais 

s ou perdidos também integram as áreas alteradas da APA 
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Além das espécies exóticas de interesse econômico de uso agrícola, comumente são 

inseridos nessas áreas espécies vegetais para fins ornamentais. Estas, porém nem sempre são 

nativas, fator relevante para perda de biodiversidade.

 

• LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA 
 

Uma breve campanha de campo de caráter exploratório

2016 registrou 38 famílias e 

espécies registradas na área estudada.

exploratório, portanto, novas campanhas de campo deverão ser conduzidas para aprimorar 

esta listagem.  

Dentre as espécies registradas no levantamento, nenhuma se encontr

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção da Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 

de setembro de 2008, como na Resolução SMA 48 (Lista oficial das espécies da flora do Estado 

de São Paulo ameaçadas de extinção).

Tabela 12: Listagem das espécies registradas na área estudada.

Família Nome científico

Anacardiaceae Astronium graveolens 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) 

Anacardiaceae Tapirira obtusa 

Annonaceae Annona silvatica 

Asteraceae Baccharis serrula

Asteraceae Eupatorium vauthierianum 

Asteraceae Gochnatia polymorpha 

Continuação.  

Boraginaceae Cordia trichotoma

Burseraceae Protium heptaphylum 

Bignoniaceae 
Handroanthuschrysotrichus 

Mattos

Bignoniaceae 
Jacaranda brasiliana 

Pers. 

Cactaceae Cereus jamacaru 

Caesalpiniaceae Cassia ferruginea

Cannabaceae Celtis fluminensis 

Cannabaceae Trema micrantha

Cecropiaceae Cecropia sp.

Erytroxylaceae Erythroxylum pelleterianum 

Euphorbiaceae Actinostemon concolor 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa

Euphobiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) M.Arg.

Euphorbiaceae Croton 

 

Além das espécies exóticas de interesse econômico de uso agrícola, comumente são 

inseridos nessas áreas espécies vegetais para fins ornamentais. Estas, porém nem sempre são 

relevante para perda de biodiversidade. 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA RIQUEZA DE ESPÉCIES 

Uma breve campanha de campo de caráter exploratóriorealizado 

2016 registrou 38 famílias e 85 espécies. Na Tabela 12 pode-se observar uma listagem 

espécies registradas na área estudada. Cabe ressaltar que se tratou de um levantamento 

exploratório, portanto, novas campanhas de campo deverão ser conduzidas para aprimorar 

Dentre as espécies registradas no levantamento, nenhuma se encontr

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção da Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 

de setembro de 2008, como na Resolução SMA 48 (Lista oficial das espécies da flora do Estado 

de São Paulo ameaçadas de extinção). 

Listagem das espécies registradas na área estudada. 

Nome científico Nome Popular

Astronium graveolens Jacq. Guaritá 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-

Tapirira obtusa (Benth.) D.J. Mitch Pau-pombo

Annona silvatica (St. Hil.) Mart Araticum

Baccharis serrula Sch Bip. Vassourinha

Eupatorium vauthierianum DC.  

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera Vassourão
 

Cordia trichotoma  (Vell.) Arráb. ex Steud. Louro pardo

Protium heptaphylum (Aubl.) March. Almecegueira

Handroanthuschrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

Ipê- amarelo

Jacaranda brasiliana (Lam.) 
Caroba 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex. DC. Cássia 

Celtis fluminensis Carauta  

Trema micrantha (L.) Blume Grandiúva

Cecropia sp.  

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil.  

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.  

Alchornea glandulosa Poepp. e Endl.  

Alchornea triplinervia (Spreng.) M.Arg. Tapiá 

Croton floribundus Spreng. Capixingui
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Além das espécies exóticas de interesse econômico de uso agrícola, comumente são 

inseridos nessas áreas espécies vegetais para fins ornamentais. Estas, porém nem sempre são 

realizado em fevereiro de 

uma listagem das 

Cabe ressaltar que se tratou de um levantamento 

exploratório, portanto, novas campanhas de campo deverão ser conduzidas para aprimorar 

Dentre as espécies registradas no levantamento, nenhuma se encontra na listagem das 

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção da Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 

de setembro de 2008, como na Resolução SMA 48 (Lista oficial das espécies da flora do Estado 

Nome Popular 

 

-branca 

pombo 

Araticum-do-mato 

Vassourinha 

Vassourão-branco 

Louro pardo 

Almecegueira 

amarelo 

 

Mandacaru 

Grandiúva 

Capixingui 
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Euphorbiaceae Croton urucurana

Euphorbiaceae 
Sebastiania commersoniana

Downs 

 
Fabaceae 

Mimosa bimucronata

Fabaceae Macherium villosum

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Bauhinia forficata

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Copaifera langsdorffii

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Delonix regia 

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Schizolobium parahyba 

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Senna multijuga

Fabaceae- 
Caesalpinioideae 

Schizolobium parahyba

(Vell.) S.F. Blake

Fabaceae- 
Faboideae 

Centrolobium sp

Fabaceae- 
Faboideae 

Erythrina falcata 

Fabaceae- 
Faboideae 

Erythrina sp

Fabaceae- 
Faboideae 

Platypodium elegans

Fabaceae- 
Faboideae 

Macharium acutifolium

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Anadenanthera colubrina 

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Enterolobium contortisiliquum 

Morong

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Piptadenia gonoacantha

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Inga vera

 

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Mimosa caeslpiniifolia

Fabaceae- 
Mimosoideae 

Stryphnodendron

adstringens 

Lauraceae Nectand

Lauraceae Nectandra oppositifolia

Lauraceae Ocotea velutina

Malvaceae Ceiba spciosa

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaerth

Malvaceae Luehea candicans

Malvaceae  Heliocarpus popayanensis

Melastomataceae Miconia sp

Melastomataceae Tibouchina granulosa

Meliaceae Cabralea canjerana

 

Croton urucurana Baill. Sangra d'água

Sebastiania commersoniana (Baill) Smith e 
 

Branquilho

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá 

Macherium villosum Vogel Jacarandá 

Bauhinia forficata Link Pata de vaca

Copaifera langsdorffii Desf. Óleo-de

Delonix regia Raff.  

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake Manduirana

Senna multijuga (Rich.) H.S. Pau-cigarra

Schizolobium parahyba 

(Vell.) S.F. Blake 
Guapuruvu

Centrolobium sp  

Erythrina falcata Benth.  

Erythrina sp  

Platypodium elegans Vogel Amendoim bravo

Macharium acutifolium Bico de pato

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico-branco

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong 

Timburi

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. Pau jacaré

Inga vera Willd.  
Ingá-banana

Mimosa caeslpiniifolia Sabiá 

Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville 
Barbatimão

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canelinha

Nectandra oppositifolia Nees Canela-ferrugem

Ocotea velutina(Nees) Rohwer Canelão amarelo

spciosa Paineira rosa

Ceiba pentandra (L.) Gaerth Sumauma

Luehea candicans Mart. e Zucc. Açoita-cavalo

Heliocarpus popayanensis Kunth Algodoeiro

Miconia sp  

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. Quaresmeira

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjarana
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Sangra d'água 

Branquilho 

 

Jacarandá paulista 

Pata de vaca 

de-copaíba 

Manduirana 

cigarra 

Guapuruvu 

Amendoim bravo 

Bico de pato 

branco 

Timburi 

Pau jacaré 

banana 

Barbatimão 

Canelinha 

ferrugem 

Canelão amarelo 

Paineira rosa 

Sumauma 

cavalo 

Algodoeiro 

Quaresmeira 

Canjarana 
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Meliaceae Cedrela fissilis 

Meliaceae Guarea kunthiana

Meliaceae Guarea macrophylla

Meliaceae Trichillia claussenii

Meliaceae Trichillia pallida

Moraceae Ficus guaranitica

Moraceae 
Maclura tinctoria 

Don ex Steud.

Myrsinaceae Rapanea parvifolia 

Myrtaceae Campomanesia guazumaefolia 

Myrtaceae Camponesia neriflora

Myrtaceae Eucalyptus sp

Myrtaceae Eugenia pyriformis 

Myrtaceae Eugenia uniflora 

Myrtaceae Psidium guajava L.

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) 

Nyctaginaceae Guapira opposita

Phyllanthaceae Margaritaria nobilis 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia 

Rubiaceae Genipa americana 

Rutaceae Citrus limonia 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum 

Salicaceae Casearia decandra 

Salicaceae Casearia sylvestris

Sapindaceae Cupania vernalis 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum

ex Miq.) Engl.

Simarubaceae Picramnia sellowi 

Siparunaceae Siparuna guianensis 

Solanaceae Solanum 

Solanaceae Solanum paniculatum 

Sterculiaceae Helicteres brevispira 

Urticaceae Cecropia hololeuca 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum

 

 

Cedrela fissilis Vell. Cedro 

Guarea kunthiana A. Juss. Canjambo

Guarea macrophylla Catiguá-

Trichillia claussenii C. DC. Catinguá

Trichillia pallida Sw. Baga de morcego

Ficus guaranitica Chodat Figueira branca

Maclura tinctoria (L.) D. 
Don ex Steud. 

Taiúva 

Rapanea parvifolia (A.DC.) Mez Capororoca

Campomanesia guazumaefolia (O. Berg)  Sete-capotes

Camponesia neriflora(O. Berg) Nied Guabiroba

Eucalyptus sp  

Eugenia pyriformis Camb. Uvaia 

Eugenia uniflora L. Pitangueira

Psidium guajava L. Goiabeira

Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria-mole

Margaritaria nobilis L. f.  

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d’alho

Genipa americana L. Jenipapo

Citrus limonia Osbeck Limão cravo

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tamanqueira

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica de porca

Casearia decandra Jacq. Guaçatunga

Casearia sylvestris Sw. Cafezeiro

Cupania vernalis Cambess. Camboatã

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. e Eichler 
ex Miq.) Engl. 

Guatambu

Picramnia sellowi Planch.  

Siparuna guianensis Aubl.  

Solanum lycocarpum A. St.- Lobeira 

Solanum paniculatum L.  

Helicteres brevispira A. St.- Hil.  

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba prata

Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola
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Canjambo 

-morcego 

Catinguá 

Baga de morcego 

Figueira branca 

 

Capororoca 

capotes 

Guabiroba-branca 

Pitangueira 

Goiabeira 

Jambolão 

mole 

Pau d’alho 

Jenipapo 

Limão cravo 

Tamanqueira 

Mamica de porca 

Guaçatunga 

Cafezeiro-do-mato 

Camboatã 

Guatambu-de-sapo 

 

Embaúba prata 

viola 
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3.2.A FAUNA DA APA PEDREGULHO

 

3.2.1. OBJETIVO E METOD

O objetivo geral deste estudo foi realizar o levantamento da fauna de vertebrados, 

com foco em Aves, Anfíbios, Répteis e Mamíferos de médio e grande porte, como subsídio 

para a elaboração do Plano de Manejo da APA 

Ao contrário dos demais itens abordados 

os dados sobre a fauna foram obtidos por meio da realização de campanhas 

campo, mostrando-se mais completos

resultados dos levantamentos faunísticos será disponibilizado na mídia DVD que acompanha 

este plano de manejo.  

Foram realizadas 2 campanhas de campo, com duração de 2 dias cada. Elas 

ocorreram nos dias 3 e 4 de

Adicionalmente, foram computadas 2472 horas de monitoramento contínuo por armadilhas 

fotográficas em 6 locais ecologicamente representativos na APA Pedregulho.

Obteve-se registros visuais e/ou auditiv

caminhos possíveis, incluindo as estradas de maior fluxo dentro da APA, estradas secundárias, 

aceiros, trilhas ecoturísticas, picadas de manutenção de divisas, margem de córregos e 

também alguns carreiros de animais em 

para obtenção de registros auditivos

O monitoramento contínuo consistiu em instalar equipamentos que monitoram 

(áudio e visual) o ambiente quando são ativados por movimento somado ao calor corpor

Esses equipamentos, conhecidos por Câmeras 

ecossistemas representativos da APA Pedregulho

 

GULHO 

.1. OBJETIVO E METODOLOGIA 

O objetivo geral deste estudo foi realizar o levantamento da fauna de vertebrados, 

com foco em Aves, Anfíbios, Répteis e Mamíferos de médio e grande porte, como subsídio 

para a elaboração do Plano de Manejo da APA – Pedregulho, Itu/SP. 

Ao contrário dos demais itens abordados nos diagnósticos para o plano de manejo, 

os dados sobre a fauna foram obtidos por meio da realização de campanhas 

se mais completos. O relatório detalhado com a metodologia e os 

resultados dos levantamentos faunísticos será disponibilizado na mídia DVD que acompanha 

Foram realizadas 2 campanhas de campo, com duração de 2 dias cada. Elas 

ocorreram nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2016; e nos dias 1º e 2 de março de 2016. 

Adicionalmente, foram computadas 2472 horas de monitoramento contínuo por armadilhas 

fotográficas em 6 locais ecologicamente representativos na APA Pedregulho. 

se registros visuais e/ou auditivos enquanto foram percorridos vários 

caminhos possíveis, incluindo as estradas de maior fluxo dentro da APA, estradas secundárias, 

aceiros, trilhas ecoturísticas, picadas de manutenção de divisas, margem de córregos e 

também alguns carreiros de animais em matas. Foram também adotados alguns pontos fixos

para obtenção de registros auditivos e visuais.  

monitoramento contínuo consistiu em instalar equipamentos que monitoram 

(áudio e visual) o ambiente quando são ativados por movimento somado ao calor corpor

Esses equipamentos, conhecidos por Câmeras Trap, monitoraram 6 micro

ecossistemas representativos da APA Pedregulho (Figura 78), somando 2472 horas contínuas. 
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O objetivo geral deste estudo foi realizar o levantamento da fauna de vertebrados, 

com foco em Aves, Anfíbios, Répteis e Mamíferos de médio e grande porte, como subsídio 

diagnósticos para o plano de manejo, 

os dados sobre a fauna foram obtidos por meio da realização de campanhas sistemáticas de 

O relatório detalhado com a metodologia e os 

resultados dos levantamentos faunísticos será disponibilizado na mídia DVD que acompanha 

Foram realizadas 2 campanhas de campo, com duração de 2 dias cada. Elas 

fevereiro de 2016; e nos dias 1º e 2 de março de 2016. 

Adicionalmente, foram computadas 2472 horas de monitoramento contínuo por armadilhas 

 

percorridos vários 

caminhos possíveis, incluindo as estradas de maior fluxo dentro da APA, estradas secundárias, 

aceiros, trilhas ecoturísticas, picadas de manutenção de divisas, margem de córregos e 

Foram também adotados alguns pontos fixos 

monitoramento contínuo consistiu em instalar equipamentos que monitoram 

(áudio e visual) o ambiente quando são ativados por movimento somado ao calor corporal. 

microhabitats em 

, somando 2472 horas contínuas.  
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Figura 79: Locais em que foram instaladas as câmeras 

 

Para o levantamento da herpetofauna foi aplicado o método de amostragem não

invasiva conhecido como “busca ativa”, com adaptações necessárias para ampliar a eficiência 

no contexto ambiental da área de estudo na APA Pedregulho, com 

vertebrados Amphibia e Reptilia (HEYER et al., 1994; CECHIN 

2006). Foram adicionadas adaptações e protocolos de registro específicos para cada grupo, de 

modo a contemplar as diferenças comportamentais, de uso de micro

atividade das espécies. 

Ressalta-se que todos os

os animais, seguem as rígidas orientações éticas da Sociedade Americana de Mastozoólogos 

(American Society of Mammalogists). Adicionalmente, SIKES e GANNON (2011) dispõem sobre 

o uso de mamíferos selvagens em estudos, pesquisas e experimentos, sendo que o presente 

levantamento com todos os métodos aplicados se enquadra na categoria de “estudo de 

mínimo impacto”, pois não é invasivo, não há contato físico e assegura a saúde animal.

 

 

 

: Locais em que foram instaladas as câmeras Trap na APA Pedregulho.

Para o levantamento da herpetofauna foi aplicado o método de amostragem não

invasiva conhecido como “busca ativa”, com adaptações necessárias para ampliar a eficiência 

no contexto ambiental da área de estudo na APA Pedregulho, com foco nas classes de 

vertebrados Amphibia e Reptilia (HEYER et al., 1994; CECHIN e MARTINS, 2000; HALYDAY, 

2006). Foram adicionadas adaptações e protocolos de registro específicos para cada grupo, de 

modo a contemplar as diferenças comportamentais, de uso de micro-habitat e de horários de 

se que todos os métodos aplicados, bem como as interações em campo com 

os animais, seguem as rígidas orientações éticas da Sociedade Americana de Mastozoólogos 

(American Society of Mammalogists). Adicionalmente, SIKES e GANNON (2011) dispõem sobre 

agens em estudos, pesquisas e experimentos, sendo que o presente 

levantamento com todos os métodos aplicados se enquadra na categoria de “estudo de 

mínimo impacto”, pois não é invasivo, não há contato físico e assegura a saúde animal.
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na APA Pedregulho. 

Para o levantamento da herpetofauna foi aplicado o método de amostragem não-

invasiva conhecido como “busca ativa”, com adaptações necessárias para ampliar a eficiência 

foco nas classes de 

MARTINS, 2000; HALYDAY, 

2006). Foram adicionadas adaptações e protocolos de registro específicos para cada grupo, de 

habitat e de horários de 

métodos aplicados, bem como as interações em campo com 

os animais, seguem as rígidas orientações éticas da Sociedade Americana de Mastozoólogos 

(American Society of Mammalogists). Adicionalmente, SIKES e GANNON (2011) dispõem sobre 

agens em estudos, pesquisas e experimentos, sendo que o presente 

levantamento com todos os métodos aplicados se enquadra na categoria de “estudo de 

mínimo impacto”, pois não é invasivo, não há contato físico e assegura a saúde animal. 
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3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS FAUN

 
3.2.2.1. AVIFAUNA 

Foram registradas 164 espécies de aves, distribuídas em 22 ordens e 48 famílias, na 

APA Pedregulho. As espécies com maior frequência de ocorrência foram: 

com 44,29%, Columbina talpacoti

com 27,87%, Patagioenas picazuro

sayaca e Zenaida auriculata

Basileuterus culicivorus, Sporophila lineola

espécies registradas tiveram frequência de ocorrência menor que 15%.

Na Tabela 13 é possível

espécies, o tipo de ambiente em que cada ave foi registrada e a sensitividade ou grau de 

sensibilidade destas a distúrbios no ambiente.

Duas espécies registradas, a jacurutu (

albescecens) são apontadas como “ameaçada” e “quase ameaçada”, respectivamente, na lista 

da fauna ameaçada do estado de São Paulo, publicada no diário oficial, decreto nº 60.133, de 7 

de fevereiro de 2014. Uma espécie registrada, a gralha

pode ser considerada endêmica do domínio do Cerrado, embora venha expandindo sua área 

de distribuição, sobretudo no sudeste do país, acompanhando o desmatamento da Mata 

Atlântica (LOPES, 2007).  

Boa parte da avifauna encon

abertos. Poucas são espécies dependentes exclusivas de ambientes florestais. Dentre estas, 

pode-se destacar a juruva (Baryphthengus ruficapillus

a choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens

virado-carijó (Xenops rutilans

tangará (Chiroxiphia caudata) e o tiê

 

AÇÃO DOS GRUPOS FAUNÍSTICOS 

Foram registradas 164 espécies de aves, distribuídas em 22 ordens e 48 famílias, na 

APA Pedregulho. As espécies com maior frequência de ocorrência foram: Volatinia jacarina

Columbina talpacoti com 29,51%, Vanellus chilensis e Psittacara leucophthalmus

Patagioenas picazuro com 21,31%, Zonotrichia capensis com 19,67%, 

Zenaida auriculata com 18,03% e, Leptotila verrauxi, Cyclarhis gujanensis

Sporophila lineola e Sporophila caerulescens com 16,39%. As demais 

espécies registradas tiveram frequência de ocorrência menor que 15%. 

é possível observar, além da frequência de ocorrência de todas as 

espécies, o tipo de ambiente em que cada ave foi registrada e a sensitividade ou grau de 

sensibilidade destas a distúrbios no ambiente. 

Duas espécies registradas, a jacurutu (Bubo virginianus) e o uí

) são apontadas como “ameaçada” e “quase ameaçada”, respectivamente, na lista 

da fauna ameaçada do estado de São Paulo, publicada no diário oficial, decreto nº 60.133, de 7 

de fevereiro de 2014. Uma espécie registrada, a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus

pode ser considerada endêmica do domínio do Cerrado, embora venha expandindo sua área 

de distribuição, sobretudo no sudeste do país, acompanhando o desmatamento da Mata 

Boa parte da avifauna encontrada na APA pedregulho é característica de ambientes 

abertos. Poucas são espécies dependentes exclusivas de ambientes florestais. Dentre estas, 

Baryphthengus ruficapillus), o barbudo-rajado (Malacoptila striata

Thamnophilus caerulescens), o chocão-carijó (Hypoedaleus guttatus

Xenops rutilans), o barranqueiro-de-olho-branco (Automolus leucophthalmus

) e o tiê-preto (Tachyphonus coronatus). 
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Foram registradas 164 espécies de aves, distribuídas em 22 ordens e 48 famílias, na 

Volatinia jacarina 

Psittacara leucophthalmus 

com 19,67%, Tangara 

Cyclarhis gujanensis, 

com 16,39%. As demais 

observar, além da frequência de ocorrência de todas as 

espécies, o tipo de ambiente em que cada ave foi registrada e a sensitividade ou grau de 

) e o uí-pi (Synallaxis 

) são apontadas como “ameaçada” e “quase ameaçada”, respectivamente, na lista 

da fauna ameaçada do estado de São Paulo, publicada no diário oficial, decreto nº 60.133, de 7 

Cyanocorax cristatellus), 

pode ser considerada endêmica do domínio do Cerrado, embora venha expandindo sua área 

de distribuição, sobretudo no sudeste do país, acompanhando o desmatamento da Mata 

trada na APA pedregulho é característica de ambientes 

abertos. Poucas são espécies dependentes exclusivas de ambientes florestais. Dentre estas, 

Malacoptila striata), 

Hypoedaleus guttatus), o bico-

Automolus leucophthalmus), o 
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Tabela 13: Lista de espécies de aves registradas na APA Pedregulho. N
(CBRO, 2015). F.O. = Frequência de Ocorrência geral. Habitat de registro: H1
remanescente florestal, H4 - borda de mata ou floresta, H5- margem de córregos e rios com vegetação densa, H6 
estradas. Senst. = Sensitividade a distúrbios de acordo com STOTZ et al. (1996): B 

Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Tinamiformes  

Tinamidae  

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inambu

Anseriformes   

Anatidae  

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) ananaí

Galliformes  

Cracidae  

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuguaçu

Suliformes  

Phalacrocoracidae  

Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789) biguá

Pelecaniformes  

Ardeidae  

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) socó

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria

Egretta thula (Molina, 1782) garça

Threskiornithidae  

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró

 

Lista de espécies de aves registradas na APA Pedregulho. Nomenclatura e ordem taxonômica seguem a lista brasileira de aves do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
eral. Habitat de registro: H1- ambiente aquático como lagos, represas e brejos, H2 - áreas abertas como campos e pastos, H3 

margem de córregos e rios com vegetação densa, H6 - área de reflorestamento e H7 
estradas. Senst. = Sensitividade a distúrbios de acordo com STOTZ et al. (1996): B - baixa, M - média e A - alta. 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

     

     

inambu-chororó 3,28  x   

     

     

irerê 1,64 x    

pato-do-mato 3,28 x    

ananaí 1,64 x    

     

     

jacuguaçu 4,92   x x 

     

     

biguá 1,64 x    

     

     

socó-dorminhoco 3,28 x    

socozinho 1,64 x    

garça-vaqueira 13,11  x   

garça-branca 3,28 x    

maria-faceira 1,64  x   

garça-branca-pequena 1,64 x    

     

coró-coró 3,28     
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do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
áreas abertas como campos e pastos, H3 - interior de 

e reflorestamento e H7 - áreas antrópicas como gramados, jardins e 

Habitats de registro 
Senst. 

H4 H5 H6 H7 

    

    

 x  B 

    

    

   B 

   M 

   B 

    

    

 x   M 

    

    

   B 

    

    

x   B 

   B 

   B 

   B 

   M 

   B 

    

x   M 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca

Cathartiformes  

Cathatidae  

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu

Accipitriformes  

Accipitridae  

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião

Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião

Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) gavião

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião

Gruiformes  

Rallidae  

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura

Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) frango

Charadriiformes  

Charadriidae  

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero

Jacanidae  

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã

Columbiformes  

Columbidae  

Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

curicaca 1,64  x   

     

     

urubu-de-cabeça-vermelha 1,64  x   

urubu 9,84  x   

     

     

gavião-peneira 1,64  x   

gavião-pernilongo 3,28  x  x 

gavião-caboclo 1,64  x   

gavião-preto 1,64    x 

gavião-carijó 13,11  x  x 

gavião-de-rabo-branco 8,20  x   

     

     

saracura-três-potes 6,56 x    

saracura-sanã 4,92 x    

frango-d'água-azul 1,64 x    

     

     

quero-quero 27,87  x   

     

jaçanã 1,64 x    

     

     

rolinha 29,51 x x  x 

fogo-apagou 3,28  x   
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Habitats de registro 
Senst. 

H4 H5 H6 H7 

   B 

    

    

   B 

 x  B 

    

    

   B 

    M 

   B 

    M 

  x  B 

   B 

    

    

x   A 

x   B 

   B 

    

    

  x B 

    

   B 

    

    

  x x B 

   M 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti

Cuculiformes  

Cuculidae  

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu

Guira guira (Gmelin, 1788) anu

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci

Strigiformes  

Tytonidae  

Tyto furcata (Temminck, 1827) suindara

Strigidae  

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha

Bubo virginianus (Gmelin, 1788) jacurutu

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja

Nyctibiiformes   

Nyctibiidae  

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau

Caprimulgiformes  

Caprimulgidae  

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau

Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão

Apodiformes  

Apodidae  

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

-branca 21,31 x x  x 

pomba-galega 1,64    x 

avoante 18,03 x x   

juriti-pupu 16,39   x x 

juriti-de-testa-branca 1,64   x  

     

     

alma-de-gato 3,28    x 

anu-preto 11,48  x   

anu-branco 8,20  x   

saci 1,64     

     

     

suindara 1,64  x   

     

corujinha-do-mato 1,64    x 

jacurutu 1,64    x 

coruja-buraqueira 4,92  x   

     

     

urutau 1,64    x 

     

     

bacurau 3,28    x 

corucão 3,28     
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Habitats de registro 
Senst. 

H4 H5 H6 H7 

  x x M 

    A 

 x x B 

  x  B 

   M 

    

    

  x  B 

 x x B 

 x x B 

 x  B 

    

    

   B 

    

    B 

    B 

   B 

    

    

    B 

    

    

   x B 

 x x B 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu

Trochilidae  

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija

Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho

Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija

Coraciiformes  

Alcedinidae  

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim

Momotidae  

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva

Galbuliformes   

Bucconidae  

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão

Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo

Piciformes   

Ramphastidae  

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu

Picidae  

Picumnus cirratus Temminck, 1825 picapauzinho

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 picapauzinho

Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

taperuçu-de-coleira-branca 1,64  x   

     

rabo-branco-acanelado 8,20  x  x 

beija-flor-tesoura 4,92  x   

beija-flor-preto 1,64    x 

beija-flor-de-veste-preta 1,64    x 

besourinho-de-bico-vermelho 6,56  x   

beija-flor-de-peito-azul 4,92  x  x 

     

     

martim-pescador-grande 3,28 x    

martim-pescador-verde 6,56 x    

martim-pescador-pequeno 1,64 x    

     

juruva 1,64   x  

     

     

joão-bobo 3,28  x   

barbudo-rajado 1,64   x  

     

     

tucanuçu 14,75  x  x 

     

picapauzinho-barrado 1,64     

picapauzinho-de-coleira 6,56    x 

pica-pau-branco 6,56  x  x 

picapauzinho-verde-carijó 6,56    x 
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Habitats de registro 
Senst. 
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    B 

 x x B 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica

Cariamiformes   

Cariamidae  

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema

Falconiformes  

Falconidae  

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão

Psittaciformes  

Psittacidae  

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) periquitão

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca

Passeriformes  

Thamnophilidae  

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca

Taraba major (Vieillot, 1816) choró

Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão

Conopophagidae  

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

pica-pau-do-campo 8,20  x   

pica-pau-de-banda-branca 1,64    x 

     

     

seriema 11,48  x   

     

     

carcará 11,48  x   

carrapateiro 6,56  x   

acauã 4,92    x 

quiriquiri 3,28  x   

falcão-de-coleira 1,64  x   

     

     

periquitão 27,87  x  x 

tuim 3,28    x 

maitaca 1,64    x 

     

     

choquinha-lisa 4,92   x x 

choca-barrada 11,48  x  x 

choca-de-chapéu-vermelho 1,64  x   

choca-da-mata 6,56   x  

choró-boi 3,28    x 

chocão-carijó 1,64   x  

     

chupa-dente 9,84    x 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Dendrocolaptidae  

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu

Xenopidae  

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico

Furnariidae  

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim

Synallaxis albescens Temminck, 1823 uí-pi

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão

Pipridae  

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará

Tityridae  

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro

Rhynchocyclidae  

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho

Tyrannidae  

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 tuque

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

     

arapaçu-de-cerrado 1,64  x   

     

bico-virado-carijó 1,64   x  

     

joão-de-barro 14,75  x   

joão-porca 6,56   x  

barranqueiro-de-olho-branco 4,92   x  

curutié 4,92 x    

pichororé 1,64    x 

petrim 8,20    x 

pi 1,64  x   

joão-teneném 6,56  x  x 

     

tangará 1,64   x  

     

caneleiro-preto 4,92   x  

caneleiro-de-chapéu-preto 1,64   x  

     

bico-chato-de-orelha-preta 9,84   x x 

teque-teque 1,64     

ferreirinho-relógio 4,92    x 

     

risadinha 1,64     

guaracava-de-barriga-amarela 4,92     

tuque-pium 1,64     

guaracava-de-crista-alaranjada 1,64     
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H4 H5 H6 H7 

    

   M 

    

   M 

    

 x x B 

x   M 

x   M 

 x  M 

    M 

  x  B 

   B 

  x  B 

    

   B 

    

   B 

   M 

    

  x  M 

 x  B 

  x  B 

    

 x  B 

 x x B 

 x  B 

 x  M 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri

Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha

Vireonidae  

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara

Corvidae  

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha

Hirundinidae  

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha

Troglodytidae  

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

alegrinho 3,28  x   

 1,64    x 

maria-cavaleira 6,56  x  x 

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 3,28  x   

bem-te-vi 14,75 x x  x 

suiriri-cavaleiro 6,56  x   

bem-te-vi-rajado 1,64     

neinei 6,56    x 

bentevizinho-de-penacho-vermelho 4,92  x   

suiriri 13,11  x   

tesourinha 1,64  x   

peitica 1,64     

lavadeira-mascarada 6,56 x    

freirinha 1,64 x    

tesoura-do-brejo 6,56 x    

primavera 1,64  x   

noivinha-branca 8,20  x   

     

pitiguari 16,39  x  x 

juruviara 6,56    x 

     

gralha-do-campo 8,20  x  x 

     

andorinha-pequena-de-casa 11,48  x   

andorinha-serradora 4,92  x   

andorinha-do-rio 1,64 x    
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra

Turdidae  

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá

Mimidae  

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá

Passerellidae  

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico

Parulidae   

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula

Myiothlypis flaveola Baird, 1865 canário

Icteridae  

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia

Thraupidae  

Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) cardeal

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço

Tangara palmarum (Wied, 1821) sanhaço

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

corruíra 8,20  x   

     

sabiá-branco 16,39    x 

sabiá-laranjeira 1,64     

sabiá-poca 4,92  x   

     

sabiá-do-campo 6,56  x   

     

tico-tico 19,67  x  x 

tico-tico-do-campo 11,48  x   

     

mariquita 8,20    x 

-cobra 11,48 x    

pula-pula 16,39   x x 

canário-do-mato 8,20    x 

     

encontro 6,56  x  x 

garibaldi 9,84 x    

chopim-do-brejo 1,64 x    

chupim 1,64  x   

polícia-inglesa-do-sul 1,64  x   

     

bico-de-veludo 1,64     

cardeal-do-nordeste 1,64     

sanhaço-cinzento 18,03  x  x 

sanhaço-do-coqueiro 3,28   x  

saíra-amarela 11,48  x  x 
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Espécies 
Ordem/Família/Espécie 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário

Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu

Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776) tico

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) pipira

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário

Fringilidae  

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo

Passeridae  

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal

 
 

 

 

Nome popular 
F.O. 
geral 

Habitats de registro

H1 H2 H3 H4

saíra-de-chapéu-preto 1,64    x 

figuinha-de-rabo-castanho 1,64    x 

canário-da-terra 3,28  x   

tipio 4,92  x   

saíra-ferrugem 3,28    x 

tiziu 44,26 x x  x 

tico-tico-rei 3,28    x 

preto 1,64   x  

pipira-vermelha 4,92   x  

andorinha 1,64    x 

azul 6,56    x 

cambacica 3,28     

bigodinho 16,39 x    

coleirinho 16,39  x   

canário-do-campo 1,64  x   

     

-fim 8,20  x  x 

gaturamo 1,64    x 

gaturamo-rei 1,64    x 

     

pardal 3,28     
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A curva do coletor gerada a partir das listas de 10

apresenta ligeira tendência de estabilização da taxa de adição e espécies (Figura 

nitidamente continua em crescimento e aponta para a possibilidade de novos 

área em questão. De acordo com o estimador de riqueza Chao

cerca de 240 espécies. 

Figura 80: Curva de acumulação de espécies, também conhecida como curva do coletor, a qual indica
o comportamento dos dados e a suficiência amostral do levantamento.

 

Em entrevistas/conversas com pessoas que trabalham ou moram na área da APA, 

incluindo veterinário e biólogo de uma das fazendas localizadas na APA, foram obtidos os 

registros adicionais confiáveis das seguintes espécies de aves: codorna

maculosa), urubu-rei (Sarcoramphus papa

verdadeiro (Amazona aestiva

coronata e P. nudicollis se encontram sob o status de “ameaçadas” e 

sob o status de “quase ameaçada” no estado de São Paulo. A águia

também consideradas ameaçada em âmbito nacional (MMA/ICMBio 2014) e/ou internacional 

(IUCN 2015-4). 

Foram encontrados, na revisão da literatura especializada, três levantamentos de 

avifauna em regiões próximas à área de estudo. Segue abaixo breve descrição de cada 

levantamento encontrado: 

(1)  Levantamento realizado por SILVEIRA (2014) na r

localizada cerca de 10 Km da área de estudo. A Serra do Japi é coberta por 

misto de remanescentes de vegetação nativa relativamente preservada e 

 

A curva do coletor gerada a partir das listas de 10-espécies (ou listas de Mackinnon), 

apresenta ligeira tendência de estabilização da taxa de adição e espécies (Figura 

nitidamente continua em crescimento e aponta para a possibilidade de novos 

área em questão. De acordo com o estimador de riqueza Chao-1, poderiam ter sido registradas 

Curva de acumulação de espécies, também conhecida como curva do coletor, a qual indica
o comportamento dos dados e a suficiência amostral do levantamento.

Em entrevistas/conversas com pessoas que trabalham ou moram na área da APA, 

incluindo veterinário e biólogo de uma das fazendas localizadas na APA, foram obtidos os 

confiáveis das seguintes espécies de aves: codorna-amarela (

Sarcoramphus papa), águia-cinzenta (Urubitinga coronata

Amazona aestiva) e araponga (Procnias nudicollis). As espécies 

se encontram sob o status de “ameaçadas” e A. aestiva

sob o status de “quase ameaçada” no estado de São Paulo. A águia-cinzenta e a araponga são 

também consideradas ameaçada em âmbito nacional (MMA/ICMBio 2014) e/ou internacional 

Foram encontrados, na revisão da literatura especializada, três levantamentos de 

avifauna em regiões próximas à área de estudo. Segue abaixo breve descrição de cada 

Levantamento realizado por SILVEIRA (2014) na região da Serra do Japi 

localizada cerca de 10 Km da área de estudo. A Serra do Japi é coberta por 

misto de remanescentes de vegetação nativa relativamente preservada e 
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espécies (ou listas de Mackinnon), 

apresenta ligeira tendência de estabilização da taxa de adição e espécies (Figura 80), mas 

nitidamente continua em crescimento e aponta para a possibilidade de novos registros para a 

1, poderiam ter sido registradas 

 
Curva de acumulação de espécies, também conhecida como curva do coletor, a qual indica 

o comportamento dos dados e a suficiência amostral do levantamento. 

Em entrevistas/conversas com pessoas que trabalham ou moram na área da APA, 

incluindo veterinário e biólogo de uma das fazendas localizadas na APA, foram obtidos os 

amarela (Nothura 

Urubitinga coronata), papagaio-

). As espécies S. papa, U. 

A. aestiva se encontra 

cinzenta e a araponga são 

também consideradas ameaçada em âmbito nacional (MMA/ICMBio 2014) e/ou internacional 

Foram encontrados, na revisão da literatura especializada, três levantamentos de 

avifauna em regiões próximas à área de estudo. Segue abaixo breve descrição de cada 

egião da Serra do Japi 

localizada cerca de 10 Km da área de estudo. A Serra do Japi é coberta por 

misto de remanescentes de vegetação nativa relativamente preservada e 
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vegetação secundária. A riqueza de aves apontada para a área é de 230 

espécies.  

(2)  Levantamento realizado por BONANÇA 

de Jundiaí, localizados cerca de 15km da borda da área de estudo. O 

levantamento se deu em áreas como pouca vegetação nativa e foram 

registradas 121 espécies de aves.

(3)  Levantamento realizado por ALEIXO 

Genebra (MSG) em Campinas localizada a cerca de 39km da área de estudo, 

cujo esforço resultou em 134 espécies de aves. 

Diversas espécies registradas nos levantamentos acima citados são p

ocorrência na APA Pedregulho. Vale destacar a proximidade entre a APA Pedregulho e a Serra 

do Japi, e também o fato de ser praticamente contígua à APA Rio Tiete 

duas áreas que ainda abrigam fragmentos relativamente grand

domínio da Mata Atlântica preservada. Tendo em vista a grande capacidade de deslocamento 

das aves, estas áreas certamente contribuem com a diversidade local de aves.

 

 

vegetação secundária. A riqueza de aves apontada para a área é de 230 

vantamento realizado por BONANÇA eBEIG (2010) em três parques urbanos 

de Jundiaí, localizados cerca de 15km da borda da área de estudo. O 

levantamento se deu em áreas como pouca vegetação nativa e foram 

registradas 121 espécies de aves. 

Levantamento realizado por ALEIXO eVIELLIARD (1995) na Mata de Santa 

Genebra (MSG) em Campinas localizada a cerca de 39km da área de estudo, 

cujo esforço resultou em 134 espécies de aves.  

Diversas espécies registradas nos levantamentos acima citados são p

ocorrência na APA Pedregulho. Vale destacar a proximidade entre a APA Pedregulho e a Serra 

do Japi, e também o fato de ser praticamente contígua à APA Rio Tiete - Itu (Estrada Parque), 

duas áreas que ainda abrigam fragmentos relativamente grandes de vegetação nativa do 

domínio da Mata Atlântica preservada. Tendo em vista a grande capacidade de deslocamento 

das aves, estas áreas certamente contribuem com a diversidade local de aves.
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vegetação secundária. A riqueza de aves apontada para a área é de 230 

BEIG (2010) em três parques urbanos 

de Jundiaí, localizados cerca de 15km da borda da área de estudo. O 

levantamento se deu em áreas como pouca vegetação nativa e foram 

VIELLIARD (1995) na Mata de Santa 

Genebra (MSG) em Campinas localizada a cerca de 39km da área de estudo, 

Diversas espécies registradas nos levantamentos acima citados são passíveis de 

ocorrência na APA Pedregulho. Vale destacar a proximidade entre a APA Pedregulho e a Serra 

Itu (Estrada Parque), 

es de vegetação nativa do 

domínio da Mata Atlântica preservada. Tendo em vista a grande capacidade de deslocamento 

das aves, estas áreas certamente contribuem com a diversidade local de aves. 
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Figura 81: Coleção de imagens de aves

Esq.:Gavião-carijó (Rupornis magnirostris

Ambas as espécies caçam ativamente em toda a APA Pedregulho, sendo que a última é uma das que mais 
se aproveita dos Campos de Matacões abertos.

Esq.:Jacuguaçu (Penelope obscura

um Matacão (rocha). 

Esq.:Seriema (Cariama cristata). 
chilensis). Todas aves que habitam áreas abertas.

 

 

ves registradas na APA Pedregulho. 

Rupornis magnirostris). Dir.:Gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus

Ambas as espécies caçam ativamente em toda a APA Pedregulho, sendo que a última é uma das que mais 
de Matacões abertos. 

Penelope obscura) no topo de uma árvore. Dir.:Tucanuçu (Ramphastos toco

). Centro: Garça-vaqueira (Bubulcus ibis). Dir.:Quero
). Todas aves que habitam áreas abertas. 
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Geranoaetus albicaudatus). 

Ambas as espécies caçam ativamente em toda a APA Pedregulho, sendo que a última é uma das que mais 

 

Ramphastos toco) no topo de 

 

Quero-quero(Vanellus 
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Figura 82: Coleção de imagens de aves

Esq.:Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus

área de reflorestamento. Centro: 
coletivo com filhotes sendo alimentados. 

Esq.:Tesourinha (Tyrannus savana) e Suiriri (
(Arundinicola leucocephala)em um brejo. 

Esq.:Primavera (Xolmis cinereus) em Campo de Matacão. 
linha de energia elétrica. 

 

 

Coleção de imagens de aves registradas na APA Pedregulho. 

Psittacara leucophthalmus) se alimentando de sangra-d’água (
 Anu-branco (Guira guira) em palmeira onde um grupo mantinha ninho 

coletivo com filhotes sendo alimentados. Dir.:Sabiá-do-campo (Mimus saturninus). 

) e Suiriri (Tyrannus melancholicus) próximos um do outro. 
)em um brejo. Dir.:Suiriri-cavaleiro(Machetornis rixosa) montado em um cavalo.

) em Campo de Matacão. Dir.:Noivinha-branca (Xolmis velatus
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d’água (Croton urucurana) em 

) em palmeira onde um grupo mantinha ninho 

 

) próximos um do outro. Centro: Freirinha 
) montado em um cavalo. 

 
Xolmis velatus) pousada em 
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Figura 83: Coleção de imagens das a

.
Esq.:Barranqueiro-de-olho-branco (

Esq.:Garibaldi (Chrysomus ruficapillus

alimento para sua ninhada última ninhada antes do término do período chuvoso em março.

Esq.:Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus

Europa, hoje pertence à fauna naturalizada. Vive exclusivamente próximo de habitações e sedes de 

 

 

aves registradas na APA Pedregulho. 

branco (Automolus leucophthalmus). Dir.:Choca-da-mata (
caerulescens). 

Chrysomus ruficapillus).Dir.:Tico-tico-do-campo (Ammodramus humeralis

alimento para sua ninhada última ninhada antes do término do período chuvoso em março.

Myiodynastes maculatus). Dir.:Pardal (Passer domesticus) espécie originária da 
Europa, hoje pertence à fauna naturalizada. Vive exclusivamente próximo de habitações e sedes de 

fazendas. 

161 

mata (Thamnophilus 

 
Ammodramus humeralis) carregando 

alimento para sua ninhada última ninhada antes do término do período chuvoso em março. 

 

espécie originária da 
Europa, hoje pertence à fauna naturalizada. Vive exclusivamente próximo de habitações e sedes de 
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Figura 84: Registros de aves por armadilhas fotográficas na APA Pedregulho.

Sabiá-branco (Turdus 

Saracura-três-potes (Aramides cajaneus

Câmera Trap T.04. Dir.:Um indivíduo se deslocando rumo ao corpo d’agua em Floresta Ripária, Câmera 

 

 

Registros de aves por armadilhas fotográficas na APA Pedregulho. 

Turdus leucomelas) em reflorestamento, Câmera Trap T.02.

Aramides cajaneus).Esq.:Casal nas margens do Córrego da Concórdia, registrado pela 
Um indivíduo se deslocando rumo ao corpo d’agua em Floresta Ripária, Câmera 
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T.02. 

 
Casal nas margens do Córrego da Concórdia, registrado pela 

Um indivíduo se deslocando rumo ao corpo d’agua em Floresta Ripária, Câmera T.03. 
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3.2.2.2.HERPETOFAUNA (ANFÍBIOS E RÉPTEIS)

Os anfíbios e répteis são os dois grandes grupos taxonômicos de vertebrados que 

mais sofreram com a perda e degradação de habitats nas últimas décadas, motivo pelo qual 

apresentam as maiores taxas de exti

BLAUSTEIN e BANCROFT, 2007). A maior parte das espécies ameaçadas no estado de São Paulo 

habitam as Florestas Ombrófilas, não sendo encontradas em áreas alteradas abertas. 

Na APA Pedregulho, predominam 

espécies generalistas e/ou comuns. Entretanto, a vegetação florestal que ocupa os vales e 

encostas apresentam potencial para abrigar grande riqueza de herpetofauna, principalmente 

devido à proximidade de ambiente

Foram registradas dentro dos limites da APA Pedregulho 9 espécies de anfíbios 

anuros pertencentes a quatro famílias: Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae. Os 

registros se deram majoritariamente em áreas aberta

registrado durante busca ativa no interior dos fragmentos de mata. Todas as espécies com 

exceção de Rhinella schneideri

registradas podem ser consultadas 

forma de registro (visual ou auditiva).

Nenhuma espécie encontrada é apontada como ameaçada pelo Decreto Nº 60.133, 

de 7 de fevereiro de 2014, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, 

quase ameaçadas e dados deficientes do estado de São Paulo. Também não se encontram na 

listagem nacional (MMA/ICMBio, 2014) ou na lista internacional de espécies ameaçadas (IUCN 

Red List of Threatened Species, 2015

a região e, em sua maioria são generalistas e se adaptam ou toleram ambien

(AmphibiaWeb, 2016).  

Tendo em vista que o período de atividade reprodutiva de algumas espécies pode se 

concentrar em períodos específicos da estação chuvosa (e.g. início), é importante ressaltar que 

a época do estudo, final da mencionada est

desses animais, não foram suficientes para a amostragem da anurofauna. Como um grupo 

bastante ameaçado atualmente, os anfíbios merecem atenção maior, portanto recomenda

um novo esforço de levantamento que comp

 

NFÍBIOS E RÉPTEIS) 

Os anfíbios e répteis são os dois grandes grupos taxonômicos de vertebrados que 

mais sofreram com a perda e degradação de habitats nas últimas décadas, motivo pelo qual 

apresentam as maiores taxas de extinção em todo o mundo (WAKE e VREDENBURG, 2008; 

). A maior parte das espécies ameaçadas no estado de São Paulo 

habitam as Florestas Ombrófilas, não sendo encontradas em áreas alteradas abertas. 

Na APA Pedregulho, predominam habitats que favorecem o estabelecimento de 

espécies generalistas e/ou comuns. Entretanto, a vegetação florestal que ocupa os vales e 

encostas apresentam potencial para abrigar grande riqueza de herpetofauna, principalmente 

devido à proximidade de ambientes naturais como a Serra do Japi. 

Foram registradas dentro dos limites da APA Pedregulho 9 espécies de anfíbios 

anuros pertencentes a quatro famílias: Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae. Os 

registros se deram majoritariamente em áreas abertas alteradas. Nenhum anfíbio foi 

registrado durante busca ativa no interior dos fragmentos de mata. Todas as espécies com 

Rhinella schneideri, foram registradas em atividade de vocalização. As espécies 

registradas podem ser consultadas na Tabela 14, assim como o ambiente de encontro e a 

forma de registro (visual ou auditiva). 

Nenhuma espécie encontrada é apontada como ameaçada pelo Decreto Nº 60.133, 

de 7 de fevereiro de 2014, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, 

quase ameaçadas e dados deficientes do estado de São Paulo. Também não se encontram na 

listagem nacional (MMA/ICMBio, 2014) ou na lista internacional de espécies ameaçadas (IUCN 

Red List of Threatened Species, 2015-4). Todas podem ser consideradas espécies comuns para 

a região e, em sua maioria são generalistas e se adaptam ou toleram ambien

Tendo em vista que o período de atividade reprodutiva de algumas espécies pode se 

concentrar em períodos específicos da estação chuvosa (e.g. início), é importante ressaltar que 

a época do estudo, final da mencionada estação, assim como o tempo empregado em busca 

desses animais, não foram suficientes para a amostragem da anurofauna. Como um grupo 

bastante ameaçado atualmente, os anfíbios merecem atenção maior, portanto recomenda

um novo esforço de levantamento que compreenda pelo menos um período chuvoso 
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Os anfíbios e répteis são os dois grandes grupos taxonômicos de vertebrados que 

mais sofreram com a perda e degradação de habitats nas últimas décadas, motivo pelo qual 

VREDENBURG, 2008; 

). A maior parte das espécies ameaçadas no estado de São Paulo 

habitam as Florestas Ombrófilas, não sendo encontradas em áreas alteradas abertas.  

habitats que favorecem o estabelecimento de 

espécies generalistas e/ou comuns. Entretanto, a vegetação florestal que ocupa os vales e 

encostas apresentam potencial para abrigar grande riqueza de herpetofauna, principalmente 

Foram registradas dentro dos limites da APA Pedregulho 9 espécies de anfíbios 

anuros pertencentes a quatro famílias: Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae. Os 

s alteradas. Nenhum anfíbio foi 

registrado durante busca ativa no interior dos fragmentos de mata. Todas as espécies com 

, foram registradas em atividade de vocalização. As espécies 

o ambiente de encontro e a 

Nenhuma espécie encontrada é apontada como ameaçada pelo Decreto Nº 60.133, 

de 7 de fevereiro de 2014, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, 

quase ameaçadas e dados deficientes do estado de São Paulo. Também não se encontram na 

listagem nacional (MMA/ICMBio, 2014) ou na lista internacional de espécies ameaçadas (IUCN 

4). Todas podem ser consideradas espécies comuns para 

a região e, em sua maioria são generalistas e se adaptam ou toleram ambientes alterados 

Tendo em vista que o período de atividade reprodutiva de algumas espécies pode se 

concentrar em períodos específicos da estação chuvosa (e.g. início), é importante ressaltar que 

ação, assim como o tempo empregado em busca 

desses animais, não foram suficientes para a amostragem da anurofauna. Como um grupo 

bastante ameaçado atualmente, os anfíbios merecem atenção maior, portanto recomenda-se 

s um período chuvoso 
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completo. Amostragens após chuvas fortes são necessárias, uma vez que a atividade de 

algumas espécies pode ser condicionada por este fator.

Com objetivos de complementar os dados obtidos no presente estudo, foi realizad

uma revisão bibliográfica em busca de levantamentos da anurofauna realizados em Itu e 

municípios vizinhos. Foram encontrados dois estudos: (1) Chave de identificação, contendo 

lista da anurofauna da Área de Proteção Ambiental Jundiaí, na Serra do Japi (R

2005), área distante cerca de 10 km da APA Pedregulho e (2) Lista da anurofauna da mata de 

Santa Genebra (ZINA et al., 2007), área localizada em Campinas a cerca de 39 km da área da 

APA. As espécies registradas nestes estudos podem ser consu

Algumas das espécies ocorrentes na Mata de Santa Genebra e na Serra do Japi 

podem também ocorrer dentro dos limites da APA pedregulho, excetuando

aquelas que possuem maior sensibilidade a alterações no ambiente e que n

matas primárias com pouca interferência humana para sobreviver, a exemplo de 

eurygnatha, que inclusive, segundo RIBEIRO et al

Japi e outros locais de altitude elevada do sudeste do Brasil, a

influência antrópica. 

 

Figura 85: Perereca-de-banheiro (
represamento, próximo de uma área brejosa.

 

 

Amostragens após chuvas fortes são necessárias, uma vez que a atividade de 

algumas espécies pode ser condicionada por este fator. 

Com objetivos de complementar os dados obtidos no presente estudo, foi realizad

uma revisão bibliográfica em busca de levantamentos da anurofauna realizados em Itu e 

municípios vizinhos. Foram encontrados dois estudos: (1) Chave de identificação, contendo 

lista da anurofauna da Área de Proteção Ambiental Jundiaí, na Serra do Japi (R

2005), área distante cerca de 10 km da APA Pedregulho e (2) Lista da anurofauna da mata de 

Santa Genebra (ZINA et al., 2007), área localizada em Campinas a cerca de 39 km da área da 

APA. As espécies registradas nestes estudos podem ser consultadas na Tabela 1

Algumas das espécies ocorrentes na Mata de Santa Genebra e na Serra do Japi 

podem também ocorrer dentro dos limites da APA pedregulho, excetuando-se provavelmente 

aquelas que possuem maior sensibilidade a alterações no ambiente e que n

matas primárias com pouca interferência humana para sobreviver, a exemplo de 

, que inclusive, segundo RIBEIRO et al. (2005), não é mais observada na Serra do 

Japi e outros locais de altitude elevada do sudeste do Brasil, até mesmo em ambientes sem 

banheiro (Scinax fuscovarius), registro noturno nas margens de um 
represamento, próximo de uma área brejosa. 
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Amostragens após chuvas fortes são necessárias, uma vez que a atividade de 

Com objetivos de complementar os dados obtidos no presente estudo, foi realizada 

uma revisão bibliográfica em busca de levantamentos da anurofauna realizados em Itu e 

municípios vizinhos. Foram encontrados dois estudos: (1) Chave de identificação, contendo 

lista da anurofauna da Área de Proteção Ambiental Jundiaí, na Serra do Japi (RIBEIRO et al., 

2005), área distante cerca de 10 km da APA Pedregulho e (2) Lista da anurofauna da mata de 

Santa Genebra (ZINA et al., 2007), área localizada em Campinas a cerca de 39 km da área da 

ltadas na Tabela 15. 

Algumas das espécies ocorrentes na Mata de Santa Genebra e na Serra do Japi 

se provavelmente 

aquelas que possuem maior sensibilidade a alterações no ambiente e que necessitam de 

matas primárias com pouca interferência humana para sobreviver, a exemplo de Vitreorana 

(2005), não é mais observada na Serra do 

té mesmo em ambientes sem 

 
), registro noturno nas margens de um 
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Tabela 14: Lista de espécies de anfíbios registradas na APA Pedregulho. N
seguem a lista brasileira de anfíbios (SEGALLA et al., 2014) 
registro: A - auditivo e V - visual. Ambientes de registro: BJ
Represa, PP - Poça de água em Pasto e P 

Táxon 

Ordem/ Família/Espécie 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella schneideri (Werner, 1894)

Hylidae (Hylinae) 

Dendropsophus minutus(Peters, 
1872) 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 
1889) 

Hypsiboas albopunctatus(Spix, 
1824) 

Hypsiboas faber(Wied-Neuwied, 
1821) 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

Leptodactylidae (Leiuperinae) 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 
1826 

Leptodactylidae (Leptodactylinae)

Leptodactylus fuscus (Schneider, 
1799) 

Microhylidae (Gastrophryninae)

Elachistocleiscf. ovalis 

 

 

 

espécies de anfíbios registradas na APA Pedregulho. Nomenclatura e ordem taxonômica 
seguem a lista brasileira de anfíbios (SEGALLA et al., 2014) da Sociedade Brasileira de Herpetologia

visual. Ambientes de registro: BJ - Brejo, MC - Margem de córrego, LR 
Poça de água em Pasto e P - Pasto. 

Nome 
popular 

Tipo de 
registro 

Ambiente de 
registro

      

      

(Werner, 1894) sapo-cururu V P 

      

(Peters, pererequinha-
do-brejo 

A PP e BJ 

(Boulenger, 
pererequinha A LR e BJ 

perereca-
cabrinha 

A/V LR e MC

Neuwied, 
sapo-martelo A MC 

(A. Lutz, 1925) 
perereca-de-
banheiro 

A/V LR e BJ 

      

rã-cachorro A LR e PP 

Leptodactylidae (Leptodactylinae)       

(Schneider, rã-
assoviadeira 

A LR, MC e BJ

Microhylidae (Gastrophryninae)       

sapo-guarda A/V PP 
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omenclatura e ordem taxonômica 
da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Tipo de 

Margem de córrego, LR - Lagoa ou 

Ambiente de 
registro 

 

 

LR e MC 

 

 

LR, MC e BJ 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Tabela 15: Lista das espécies de anuros provenientes da revisão 
científicos de algumas espécies das extraídas da bibliografia consultada foram atualizados de acordo com 
SEGALLA et al. (2014). 

Nome do táxon 

Ordem/Família/Espécie 

Anura 

Brachycephalidae 

Brachycephalus ephippium (Spix, 1824)

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864)

Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978)

Ischnocnema parva (Girard, 1853)

Bufonidae 

Rhinella icterica (Spix, 1824) 

Rhinella ornata (Spix, 1824) 

Rhinella schneideri (Werner, 1894)

Centrolenidae (Centroleninae) 

Vitreorana eurygnatha (A. Lutz, 1925)

Craugastoridae (Craugastorinae)

Haddadus binotatus (Spix, 1824)

Hylidae (Hylinae) 

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987 “1985”)

Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985 “1984”)

Bokermannohyla luctuosa (Pombal & Haddad, 1993)

Dendropsophus microps (Peter, 1872)

Dendropsophus minutus (Peters, 1872)

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824)

Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887)

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)

Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)

Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758)

Scinax eurydice (Bokermann, 1968)

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925)

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

Scinax hayii (Barbour, 1909) 

Scinax hiemalis (Haddad & Pombal, 1987)

Hylidae (Phyllomedusinae) 

Phasmahyla cochranae (Bokermann, 1966)

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882

Hylodidae 

Crossodactylus sp. 

Hylodes ornatus (Bokermann, 1967)

 

Lista das espécies de anuros provenientes da revisão bibliográfica. A posição taxonômica e os nomes 
científicos de algumas espécies das extraídas da bibliografia consultada foram atualizados de acordo com 

Mata Sta. 

Genebra 

 

 

(Spix, 1824)  

(Steindachner, 1864)  

(Sazima & Cardoso, 1978)  

(Girard, 1853)  

 

x 

 

(Werner, 1894) x 

  

(A. Lutz, 1925)  

Craugastoridae (Craugastorinae)  

(Spix, 1824)  

 

(Cruz & Peixoto, 1987 “1985”)  

(Cruz & Peixoto, 1985 “1984”)  

(Pombal & Haddad, 1993)  

(Peter, 1872)  

(Peters, 1872) x 

(Boulenger, 1889) x 

(Schmidt, 1944) x 

(Spix, 1824)  

(Boulenger, 1887)  

Neuwied, 1821)  

(Burmeister, 1856) x 

(Linnaeus, 1758) x 

(Bokermann, 1968)  

(A. Lutz, 1925) x 

(A. Lutz, 1925) x 

 

(Haddad & Pombal, 1987)  

 

(Bokermann, 1966)  

Boulenger, 1882 x 

 

 

(Bokermann, 1967)  
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bibliográfica. A posição taxonômica e os nomes 
científicos de algumas espécies das extraídas da bibliografia consultada foram atualizados de acordo com 

APA Jundiaí  

Serra do Japi 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 
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Leptodactylidae (Leiuperinae) 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826

Leptodactylidae (Leptodactylinae)

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824)

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)

Leptodactylus cf. ocellatus 

Microhylidae 

Elachistocleis cf. ovalis  

Odontophrynidae 

Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)

 

Os anfíbios, de modo geral, são bastante sensíveis às alterações ambientais devido às 

suas características físicas (e.g. pele permeável e ovos e embriões não protegidos por cascas), 

comportamentais e suas necessidades biológicas (BLAUSTEIN 

2009). Assim, estes podem ser considerados grupos chaves para a caracterização ambiental, 

diagnóstico e como subsídio para a tomada de decisões que tangem a gestão ambiental (WAKE 

e VREDENBURG 2008; TOLEDO 2009).  Além de um novo esforço para lev

espécies, outras pesquisas voltadas para a anurofauna da APA Pedregulho são recomendadas.

 

Répteis 

O total de 9 répteis foram registrados no presente estudo (

quelônio (Ordem Testudines), 6 lagartos (Subordem Sauria) e 2 serpentes (Subordem 

Serpentes). Destes 9 registros, 3 chegaram ao nível de gênero, mas não espécie, devido à falta 

de caracteres diagnósticos suficientes. Cágados (

em dois represamentos na APA Pedregulho, não sendo possível identificar devidamente a 

espécie. O mesmo ocorreu com Teiús (

ambientes durante busca ativa nas transecções, além dos vídeo

em locais monitorados por câmeras 

abundantes em toda a APA, sendo que a maioria dos espécimes foram visualizados a grandes 

distâncias, se esconderam rapidamente, estav

de qualidade ou eram muito jovens e pequenos. Aqueles que forneceram registros de 

 

 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 x 

(Leptodactylinae)  

(Schneider, 1799) x 

(Spix, 1824) x 

(Spix, 1824) x 

(Burmeister, 1861) x 

 

 

x 

 

(Duméril & Bibron, 1841)  

Neuwied, 1825) x 

N° de espécies: 17 

Os anfíbios, de modo geral, são bastante sensíveis às alterações ambientais devido às 

suas características físicas (e.g. pele permeável e ovos e embriões não protegidos por cascas), 

comportamentais e suas necessidades biológicas (BLAUSTEIN e BANCROFT, 2007

2009). Assim, estes podem ser considerados grupos chaves para a caracterização ambiental, 

diagnóstico e como subsídio para a tomada de decisões que tangem a gestão ambiental (WAKE 

VREDENBURG 2008; TOLEDO 2009).  Além de um novo esforço para lev

espécies, outras pesquisas voltadas para a anurofauna da APA Pedregulho são recomendadas.

O total de 9 répteis foram registrados no presente estudo (Tabela 16

quelônio (Ordem Testudines), 6 lagartos (Subordem Sauria) e 2 serpentes (Subordem 

Serpentes). Destes 9 registros, 3 chegaram ao nível de gênero, mas não espécie, devido à falta 

de caracteres diagnósticos suficientes. Cágados (Phrynops sp.) foram visualizados brevemente 

em dois represamentos na APA Pedregulho, não sendo possível identificar devidamente a 

espécie. O mesmo ocorreu com Teiús (Salvator sp.), os quais foram encontrados em diferentes 

ambientes durante busca ativa nas transecções, além dos vídeos de indivíduos se deslocando 

em locais monitorados por câmeras trap. Os calangos ou lagartos do gênero Tropidurus

abundantes em toda a APA, sendo que a maioria dos espécimes foram visualizados a grandes 

distâncias, se esconderam rapidamente, estavam em locais de difícil obtenção de fotografias 

de qualidade ou eram muito jovens e pequenos. Aqueles que forneceram registros de 
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x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

31 

Os anfíbios, de modo geral, são bastante sensíveis às alterações ambientais devido às 

suas características físicas (e.g. pele permeável e ovos e embriões não protegidos por cascas), 

BANCROFT, 2007; TOLEDO, 

2009). Assim, estes podem ser considerados grupos chaves para a caracterização ambiental, 

diagnóstico e como subsídio para a tomada de decisões que tangem a gestão ambiental (WAKE 

VREDENBURG 2008; TOLEDO 2009).  Além de um novo esforço para levantamento das 

espécies, outras pesquisas voltadas para a anurofauna da APA Pedregulho são recomendadas. 

Tabela 16), sendo 1 

quelônio (Ordem Testudines), 6 lagartos (Subordem Sauria) e 2 serpentes (Subordem 

Serpentes). Destes 9 registros, 3 chegaram ao nível de gênero, mas não espécie, devido à falta 

zados brevemente 

em dois represamentos na APA Pedregulho, não sendo possível identificar devidamente a 

sp.), os quais foram encontrados em diferentes 

s de indivíduos se deslocando 

Tropidurus sp. são 

abundantes em toda a APA, sendo que a maioria dos espécimes foram visualizados a grandes 

am em locais de difícil obtenção de fotografias 

de qualidade ou eram muito jovens e pequenos. Aqueles que forneceram registros de 
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qualidade, foram identificados como 

torquatus devido a registros em 

amostragem. 

Nenhuma espécie registrada se encontra na lista estadual de espécies ameaçadas 

(SÃO PAULO, 2014), na lista nacional (Portaria MMA n° 444/2014), nem na lista de espécies 

‘quase ameaçadas’ e ‘dados insuficientes’ (Portaria MMA n° 43/2014). Todos são tratados 

como ‘pouco preocupantes’ em âmbito internacional pela IUCN (2015). Todas as espécies 

registradas são consideradas comuns, com ampla distribuição geográfica e/ou generalista 

quanto à ocupação de habitats.

A lagartixa (Hemidactylus mabouia

beneficia da presença humana, depende da existência de áreas antropizadas e habitações 

humanas para se estabelecer, locais onde foram encontradas em ativid

noturna. Os demais répteis do grupo dos lagartos apresentam hábitos diurnos e alguns são 

heliófilos obrigatórios, o que os tornam mais suscetíveis a serem observados durante 

termorregulação em ambientes abertos ou em clareiras de matas.

A lagartixa-dourada (

próximo de cursos d’água. Os locais de encontro oferecem os micro

representantes da família Mabuyidae, pequenos lagartos e lagartixas conhecidos como papa

vento. Portanto, é esperada a ocorrência de outras lagartixas da mesma família. Os teídeos 

também habitam matas, porém, ocorrem em ambientes completamente abertos, como 

ocorreu neste estudo. Os teiús (

porte médio ou grande, de fato foram registrados tanto em áreas fechadas quanto abertas, 

sendo as espécies de répteis com maior distribuição e ocupação de habitats na APA 

Pedregulho. Em especial os teiús, devido ao porte avantajado, podem desempe

importante papel ecológico como dispersor de sementes (CASTRO 

predador e como presa para mamíferos carnívoros.

 

 

 

 

qualidade, foram identificados como Tropidurus itambere. É possível que coexista a espécie 

devido a registros em bibliografia para a região, porém, não foi detectada durante a 

Nenhuma espécie registrada se encontra na lista estadual de espécies ameaçadas 

(SÃO PAULO, 2014), na lista nacional (Portaria MMA n° 444/2014), nem na lista de espécies 

adas’ e ‘dados insuficientes’ (Portaria MMA n° 43/2014). Todos são tratados 

como ‘pouco preocupantes’ em âmbito internacional pela IUCN (2015). Todas as espécies 

registradas são consideradas comuns, com ampla distribuição geográfica e/ou generalista 

à ocupação de habitats. 

Hemidactylus mabouia), por ser uma espécie sinantrópica que se 

beneficia da presença humana, depende da existência de áreas antropizadas e habitações 

humanas para se estabelecer, locais onde foram encontradas em atividade crepuscular e 

noturna. Os demais répteis do grupo dos lagartos apresentam hábitos diurnos e alguns são 

heliófilos obrigatórios, o que os tornam mais suscetíveis a serem observados durante 

termorregulação em ambientes abertos ou em clareiras de matas. 

dourada (Notomabuya frenata) foi vista em matas e bordas de matas, 

próximo de cursos d’água. Os locais de encontro oferecem os micro-habitats adequados para 

representantes da família Mabuyidae, pequenos lagartos e lagartixas conhecidos como papa

vento. Portanto, é esperada a ocorrência de outras lagartixas da mesma família. Os teídeos 

também habitam matas, porém, ocorrem em ambientes completamente abertos, como 

ocorreu neste estudo. Os teiús (Salvator sp.) e os lagartos-verdes (Ameiva ameiva

porte médio ou grande, de fato foram registrados tanto em áreas fechadas quanto abertas, 

sendo as espécies de répteis com maior distribuição e ocupação de habitats na APA 

Pedregulho. Em especial os teiús, devido ao porte avantajado, podem desempe

importante papel ecológico como dispersor de sementes (CASTRO e GALLETI, 2004), como 

predador e como presa para mamíferos carnívoros. 
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. É possível que coexista a espécie T. 

bibliografia para a região, porém, não foi detectada durante a 

Nenhuma espécie registrada se encontra na lista estadual de espécies ameaçadas 

(SÃO PAULO, 2014), na lista nacional (Portaria MMA n° 444/2014), nem na lista de espécies 

adas’ e ‘dados insuficientes’ (Portaria MMA n° 43/2014). Todos são tratados 

como ‘pouco preocupantes’ em âmbito internacional pela IUCN (2015). Todas as espécies 

registradas são consideradas comuns, com ampla distribuição geográfica e/ou generalista 

), por ser uma espécie sinantrópica que se 

beneficia da presença humana, depende da existência de áreas antropizadas e habitações 

ade crepuscular e 

noturna. Os demais répteis do grupo dos lagartos apresentam hábitos diurnos e alguns são 

heliófilos obrigatórios, o que os tornam mais suscetíveis a serem observados durante 

) foi vista em matas e bordas de matas, 

habitats adequados para 

representantes da família Mabuyidae, pequenos lagartos e lagartixas conhecidos como papa-

vento. Portanto, é esperada a ocorrência de outras lagartixas da mesma família. Os teídeos 

também habitam matas, porém, ocorrem em ambientes completamente abertos, como 

Ameiva ameiva), lagartos de 

porte médio ou grande, de fato foram registrados tanto em áreas fechadas quanto abertas, 

sendo as espécies de répteis com maior distribuição e ocupação de habitats na APA 

Pedregulho. Em especial os teiús, devido ao porte avantajado, podem desempenhar um 

GALLETI, 2004), como 
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Tabela 16: Lista de répteis registrados na APA Pedregulho. Todos os registros foram 
foram obtidos os registros: (CM) Campos de Matacões, (B
matas e florestas ripárias, (Refl) Reflorestamento, (Lag) Lagoas/Represamentos, (Est) estrada, (AA) áreas 
alteradas, cultivadas ou infraestrutura humana.

Táxon 

(Classe/Ordem/Família/Subfamília/Espécie)

RÉPTEIS 

Ordem Testudines 

Chelidae 

Chelinae 

Phrynops sp. 

Ordem Squamata 

Subordem Sauria 

Gekkonidae  

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)

Mabuyidae  

Notomabuya frenata (Cope, 1862)

Teiidae 

Teiinae 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

Tupinambinae 

Salvator sp. 

Tropiduridae 

Tropidurus itambereRodrigues, 1987

Tropidurus sp. 

Subordem Serpentes 

Dipsadidae 

Pseudoboini 

Oxyrhopus guibei Hoge e Romano, 1978

Viperidae 

Crotalinae 

Crotalus durissus Linnaeus, 1758

 

As serpentes foram menos abundantes. Contudo, acredita

do período de amostragem. A cascavel

ecoturística no interior de um fragmento florestal, ao final da tarde. Em outras duas situações 

durante deslocamentos com veículo, a espécie foi vista atravessando a estrada em áreas de 

Campos de Matacões. Uma falsa

similar. Na campanha de março/2016, outro espécime adentrou uma residência na área de 

estudo, desta vez juvenil, indicando reprodução recente da espécie na área, provavelmente 

 

Lista de répteis registrados na APA Pedregulho. Todos os registros foram visuais. Ambientes onde 
foram obtidos os registros: (CM) Campos de Matacões, (B-Mt) Bordas de Matas, (Fl) Vegetação Florestal, como 
matas e florestas ripárias, (Refl) Reflorestamento, (Lag) Lagoas/Represamentos, (Est) estrada, (AA) áreas 

das ou infraestrutura humana. 

Nomes populares 

(Classe/Ordem/Família/Subfamília/Espécie) 

  

  

  

  

Cágado 

  

  

  

(Moreau de Jonnès, 1818) Lagartixa, briba 

  

(Cope, 1862) 
Lagartixa-dourada, 

papa-vento 

  

  

(Linnaeus, 1758) 
Lagarto-verde, 

CM, B
bico-doce 

  

Teiú, tiú, lagartiú CM, B

  

Rodrigues, 1987 Calango 

Calango CM, Estr, AA

  

  

  

Hoge e Romano, 1978 Falsa-coral 

  

  

Linnaeus, 1758 Cascavel 

As serpentes foram menos abundantes. Contudo, acredita-se que houve influência 

do período de amostragem. A cascavel (Crotalus durissus) foi registrada em uma trilha 

ecoturística no interior de um fragmento florestal, ao final da tarde. Em outras duas situações 

durante deslocamentos com veículo, a espécie foi vista atravessando a estrada em áreas de 

Uma falsa-coral (Oxyrhopus guibei) foi registrada em um ambiente 

similar. Na campanha de março/2016, outro espécime adentrou uma residência na área de 

estudo, desta vez juvenil, indicando reprodução recente da espécie na área, provavelmente 
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visuais. Ambientes onde 
Mt) Bordas de Matas, (Fl) Vegetação Florestal, como 

matas e florestas ripárias, (Refl) Reflorestamento, (Lag) Lagoas/Represamentos, (Est) estrada, (AA) áreas 

Ambiente 

  

  

  

  

Lag 

  

  

  

AA 

  

B-Mt, Fl 

  

  

CM, B-Mt, Refl, AA 

  

CM, B-Mt, Refl, AA 

  

CM, AA 

CM, Estr, AA 

  

  

  

CM, AA 

  

  

Fl, Estr 

se que houve influência 

) foi registrada em uma trilha 

ecoturística no interior de um fragmento florestal, ao final da tarde. Em outras duas situações 

durante deslocamentos com veículo, a espécie foi vista atravessando a estrada em áreas de 

) foi registrada em um ambiente 

similar. Na campanha de março/2016, outro espécime adentrou uma residência na área de 

estudo, desta vez juvenil, indicando reprodução recente da espécie na área, provavelmente 
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entre janeiro e fevereiro. Considerando os relatos coletados junto a pessoas que trabalham na 

região da APA, muitas outras espécies de serpentes habitam a área estudada.

Entrevistas foram realizadas como método complementar de diagnóstico de fauna. 

Foram citadas com grande grau de confiança a presença das seguintes espécies de répteis: 

jiboia (Boa constrictor), cobra

serpentes conhecidas genericamente como “cobras

“dormideiras” (Sibynomorphus

esperadas para a região. A confirmação a partir do confronto de informações de populares 

com a experiência dos executores deste trabalho na região foram corroboradas por 

levantamento bibliográfico. Além dessas espécies de serpentes citadas, é provável a 

ocorrência na APA Pedregulho de lagartos como 

anfisbenas (Amphisbaena sp.), pois são répteis que passam desapercebidos das pessoas, mas 

constam na literatura regional e são esperados conforme experiência dos pesquisadores 

responsáveis por este trabalho.

Um levantamento de Herpetofauna disponível na literatura, amplamente ci

principal referência para a região, foi realizado há mais de duas décadas na Serra do Japi 

(SAZIMA e HADDAD, 1992), a cerca de 10 Km da APA Pedregulho. Constam 19 espécies de 

répteis na listagem original, porém, como foi alertado pelos autores, a 

de algumas pode ter elevado para pouco mais de 20 espécies. Mesmo com as adições de 

registros de espécies recentes em bancos de dados 

literatura especializada em toda a região não ultrapassa 3

Considerando o fato de que a amostragem neste estudo foi realizada em período do 

ano que não é favorável ao registro de répteis e anfíbios, bem como a aplicação de métodos 

de levantamento rápido devido ao tempo limitado, espera

registradas neste estudo chegue a pelo menos 16 espécies em até 1 ano de amostragem 

intensiva com foco no auge do período reprodutivo das espécies, entre setembro e dezembro.

 

 

fevereiro. Considerando os relatos coletados junto a pessoas que trabalham na 

região da APA, muitas outras espécies de serpentes habitam a área estudada.

Entrevistas foram realizadas como método complementar de diagnóstico de fauna. 

de grau de confiança a presença das seguintes espécies de répteis: 

), cobra-verde (Philodryas sp.), jararacas (Brothrops

serpentes conhecidas genericamente como “cobras-d’água” (Erythrolamprus

Sibynomorphus sp. e Dipsas sp.). De fato, essas espécies de serpentes são 

esperadas para a região. A confirmação a partir do confronto de informações de populares 

com a experiência dos executores deste trabalho na região foram corroboradas por 

amento bibliográfico. Além dessas espécies de serpentes citadas, é provável a 

ocorrência na APA Pedregulho de lagartos como Cercosauraschreibersii, Enyaliusiheringii

sp.), pois são répteis que passam desapercebidos das pessoas, mas 

constam na literatura regional e são esperados conforme experiência dos pesquisadores 

responsáveis por este trabalho. 

Um levantamento de Herpetofauna disponível na literatura, amplamente ci

principal referência para a região, foi realizado há mais de duas décadas na Serra do Japi 

HADDAD, 1992), a cerca de 10 Km da APA Pedregulho. Constam 19 espécies de 

répteis na listagem original, porém, como foi alertado pelos autores, a separação taxonômica 

de algumas pode ter elevado para pouco mais de 20 espécies. Mesmo com as adições de 

registros de espécies recentes em bancos de dados online, a riqueza de répteis indicada pela 

literatura especializada em toda a região não ultrapassa 30 espécies. 

Considerando o fato de que a amostragem neste estudo foi realizada em período do 

ano que não é favorável ao registro de répteis e anfíbios, bem como a aplicação de métodos 

de levantamento rápido devido ao tempo limitado, espera-se a riqueza de 

registradas neste estudo chegue a pelo menos 16 espécies em até 1 ano de amostragem 

intensiva com foco no auge do período reprodutivo das espécies, entre setembro e dezembro.
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fevereiro. Considerando os relatos coletados junto a pessoas que trabalham na 

região da APA, muitas outras espécies de serpentes habitam a área estudada. 

Entrevistas foram realizadas como método complementar de diagnóstico de fauna. 

de grau de confiança a presença das seguintes espécies de répteis: 

Brothrops spp.), pequenas 

Erythrolamprus spp.) e também 

sp.). De fato, essas espécies de serpentes são 

esperadas para a região. A confirmação a partir do confronto de informações de populares 

com a experiência dos executores deste trabalho na região foram corroboradas por 

amento bibliográfico. Além dessas espécies de serpentes citadas, é provável a 

Enyaliusiheringii, e as 

sp.), pois são répteis que passam desapercebidos das pessoas, mas 

constam na literatura regional e são esperados conforme experiência dos pesquisadores 

Um levantamento de Herpetofauna disponível na literatura, amplamente citado com 

principal referência para a região, foi realizado há mais de duas décadas na Serra do Japi 

HADDAD, 1992), a cerca de 10 Km da APA Pedregulho. Constam 19 espécies de 

separação taxonômica 

de algumas pode ter elevado para pouco mais de 20 espécies. Mesmo com as adições de 

, a riqueza de répteis indicada pela 

Considerando o fato de que a amostragem neste estudo foi realizada em período do 

ano que não é favorável ao registro de répteis e anfíbios, bem como a aplicação de métodos 

se a riqueza de 9 espécies 

registradas neste estudo chegue a pelo menos 16 espécies em até 1 ano de amostragem 

intensiva com foco no auge do período reprodutivo das espécies, entre setembro e dezembro. 
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Figura 86: Coleção de registros fotográfico

Esq.: Lagartixa (Hemidactylus mabouia

sinantrópica, ou seja, ocupa o mesmo ambiente que seres humanos.
Dir.:Lagartixa-dourada (Notomabuya frenata

localizada na borda de uma Mata Ripária em uma Trilha Ecológica para turismo.

 

Esq.:Calango (Tropidurus sp.) juvenil, no tronco de uma árvore. 
conhecido popularmente como lagarto
abundante, distribuída por toda a APA Pedregulho em ecossistemas abertos, podendo ser visualizado durante 
todo o dia nos Matacões (rochas ex

 
 

 

fotográficos de répteis nas áreas de amostragem da APA Pedregulho.

Hemidactylus mabouia) encontrada morta próxima de casas e construções. É uma espécie 
sinantrópica, ou seja, ocupa o mesmo ambiente que seres humanos.

Notomabuya frenata) realizando termorregulação ao final do dia em uma porteira, 
localizada na borda de uma Mata Ripária em uma Trilha Ecológica para turismo. 

sp.) juvenil, no tronco de uma árvore. Dir.: Calango (Tropidurus itam

conhecido popularmente como lagarto-de-lajeiro ou calango-da-pedra, é a espécie de réptil diurno mais 
abundante, distribuída por toda a APA Pedregulho em ecossistemas abertos, podendo ser visualizado durante 
todo o dia nos Matacões (rochas expostas). 
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s de répteis nas áreas de amostragem da APA Pedregulho. 

 

) encontrada morta próxima de casas e construções. É uma espécie 
sinantrópica, ou seja, ocupa o mesmo ambiente que seres humanos. 

) realizando termorregulação ao final do dia em uma porteira, 

 
Tropidurus itambere), também 

pedra, é a espécie de réptil diurno mais 
abundante, distribuída por toda a APA Pedregulho em ecossistemas abertos, podendo ser visualizado durante 
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Figura 87: Coleção de registros fotográficos de répteis nas áreas de amostragem da APA Pedregulho.

Teiú (Salvator sp.) registrado por Câmera Trap Infravermelho se deslocando em Reflorestamento. Lagartos de médio 
a grande porte como este, após termorregulação diurna (banho de sol), são passíveis de serem detectados pelas 
armadilhas fotográficas, cujos sensores dependem de calor corporal para ser ativado.

Lagarto-verde (Ameiva ameiva) buscando por alimento em meio a
fazenda, ao lado de Campos de Matacões.

Falsa-coral (Oxyrhopus guibei) filhote, com menos de 20 cm, aproximadamente. Este indivíduo foi encontrado em 
uma residência rural na APA Pedregulho. Ressalta
adultas, apesar de não representarem risco real à saúde humana, devem ser evitadas como qualquer outra 
serpente silvestre. 

 

 

egistros fotográficos de répteis nas áreas de amostragem da APA Pedregulho.

) registrado por Câmera Trap Infravermelho se deslocando em Reflorestamento. Lagartos de médio 
grande porte como este, após termorregulação diurna (banho de sol), são passíveis de serem detectados pelas 

armadilhas fotográficas, cujos sensores dependem de calor corporal para ser ativado. 

) buscando por alimento em meio a plantas exóticas (Agave) dos jardins de uma 
fazenda, ao lado de Campos de Matacões. 

 
) filhote, com menos de 20 cm, aproximadamente. Este indivíduo foi encontrado em 

uma residência rural na APA Pedregulho. Ressalta-se que esta espécie é inofensiva deste tamanho. Quando 
adultas, apesar de não representarem risco real à saúde humana, devem ser evitadas como qualquer outra 
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egistros fotográficos de répteis nas áreas de amostragem da APA Pedregulho. 

 
) registrado por Câmera Trap Infravermelho se deslocando em Reflorestamento. Lagartos de médio 

grande porte como este, após termorregulação diurna (banho de sol), são passíveis de serem detectados pelas 

 
plantas exóticas (Agave) dos jardins de uma 

 
) filhote, com menos de 20 cm, aproximadamente. Este indivíduo foi encontrado em 

a espécie é inofensiva deste tamanho. Quando 
adultas, apesar de não representarem risco real à saúde humana, devem ser evitadas como qualquer outra 
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3.2.2.3. MASTOFAUNA (MAMÍFEROS DE MÉDIO 

 
Foram registradas 14 espécies de mamíferos silvestres nativos, distribuídas em 7 

ordens e 12 Famílias (Tabela 

contudo, o gênero foi devidamente identificado.

Lontra (Lontra longicaudis

listados na lista vermelha estadual (SÃO PAULO, 2014) na categoria “quase ameaçados” de 

extinção. Nesta mesma lista, o tapeti (

“dados insuficientes” para devida 

o conhecimento de especialistas ou do poder público. Na lista nacional, a lontra (

consta como “quase ameaçada”.

Portanto, 3 espécies ou 21% dos mamíferos de médio e grande porte regis

nível de espécie na APA se encontram quase ameaçadas em São Paulo e 1 espécie é 

provavelmente ameaçada (dados insuficientes). Todavia, a quantidade de espécies sob ameaça 

pode ser ainda maior.Caso sejam consideradas os mamíferos identificados até

possível que mais 2 espécies ameaçadas habitem a APA Pedregulho ao considerar os registros 

de Callithrix sp. e de Leopardus

No caso do sagui ouvido durante o estudo, é possível que seja a espécie 

aurita, o sagui-da-serra-escuro, e

ameaçada’ globalmente (IUCN, 2015). Mas também é possível que seja algum outro 

pois as invasões biológicas por saguis

penicillata) são comuns na Mata Atlântica, em especial perto de grandes centros urbanos 

como Campinas, São Paulo, Sorocaba e Jundiaí. Com relação ao Felídeo do gênero 

devido às características da pegada, é possível limitar o registro de forma confiável a 2

espécies possíveis: L.guttulus

moleculares) ou então L. wiedii

Paulo; e ambas são vulneráveis em território nacional. Segundo a IUCN (201

vulnerável e L. wiedii é quase ameaçada.

 

 

(MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE) 

Foram registradas 14 espécies de mamíferos silvestres nativos, distribuídas em 7 

12 Famílias (Tabela 17). Somente 2 registros não chegaram ao 

contudo, o gênero foi devidamente identificado. 

Lontra longicaudis), cateto (Pecari tajacu) e paca (Cuniculus paca

listados na lista vermelha estadual (SÃO PAULO, 2014) na categoria “quase ameaçados” de 

extinção. Nesta mesma lista, o tapeti (Sylvilagus brasiliensis) é listado como espécie com 

“dados insuficientes” para devida caracterização de seu status, podendo estar ameaçada sem 

o conhecimento de especialistas ou do poder público. Na lista nacional, a lontra (

consta como “quase ameaçada”. 

Portanto, 3 espécies ou 21% dos mamíferos de médio e grande porte regis

nível de espécie na APA se encontram quase ameaçadas em São Paulo e 1 espécie é 

provavelmente ameaçada (dados insuficientes). Todavia, a quantidade de espécies sob ameaça 

pode ser ainda maior.Caso sejam consideradas os mamíferos identificados até

possível que mais 2 espécies ameaçadas habitem a APA Pedregulho ao considerar os registros 

Leopardus sp. 

No caso do sagui ouvido durante o estudo, é possível que seja a espécie 

escuro, espécie ameaçada de extinção no estado de São Paulo e ‘quase 

ameaçada’ globalmente (IUCN, 2015). Mas também é possível que seja algum outro 

pois as invasões biológicas por saguis-de-tufo-branco (C. jacchus) e saguis-

) são comuns na Mata Atlântica, em especial perto de grandes centros urbanos 

como Campinas, São Paulo, Sorocaba e Jundiaí. Com relação ao Felídeo do gênero 

devido às características da pegada, é possível limitar o registro de forma confiável a 2

guttulus (recentemente separada de L. tigrinus a partir de análises 

L. wiedii. Ambas são espécies ameaçadas de extinção no estado de São 

Paulo; e ambas são vulneráveis em território nacional. Segundo a IUCN (201

é quase ameaçada. 
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Foram registradas 14 espécies de mamíferos silvestres nativos, distribuídas em 7 

 nível de espécie, 

Cuniculus paca) estão 

listados na lista vermelha estadual (SÃO PAULO, 2014) na categoria “quase ameaçados” de 

) é listado como espécie com 

caracterização de seu status, podendo estar ameaçada sem 

o conhecimento de especialistas ou do poder público. Na lista nacional, a lontra (L. longicaudis) 

Portanto, 3 espécies ou 21% dos mamíferos de médio e grande porte registrados em 

nível de espécie na APA se encontram quase ameaçadas em São Paulo e 1 espécie é 

provavelmente ameaçada (dados insuficientes). Todavia, a quantidade de espécies sob ameaça 

pode ser ainda maior.Caso sejam consideradas os mamíferos identificados até gênero, é 

possível que mais 2 espécies ameaçadas habitem a APA Pedregulho ao considerar os registros 

No caso do sagui ouvido durante o estudo, é possível que seja a espécie Callithrix 

spécie ameaçada de extinção no estado de São Paulo e ‘quase 

ameaçada’ globalmente (IUCN, 2015). Mas também é possível que seja algum outro Callithrix, 

-de-tufo-preto (C. 

) são comuns na Mata Atlântica, em especial perto de grandes centros urbanos 

como Campinas, São Paulo, Sorocaba e Jundiaí. Com relação ao Felídeo do gênero Leopardus, 

devido às características da pegada, é possível limitar o registro de forma confiável a 2 

a partir de análises 

. Ambas são espécies ameaçadas de extinção no estado de São 

Paulo; e ambas são vulneráveis em território nacional. Segundo a IUCN (2015), L. guttulus é 
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Tabela 17: .Lista de mamíferos nativos de médio e grande porte, registrados 
Pedregulho. Tipos de registro: Vis (visual); Peg (pegada); Vest (vestígios 
(auditivo); Trap (armadilha fotográfica).

Táxon 

(Ordem/Família/Espécie)

DIDELPHIMORPHIA Gill, 1872

DIDELPHIDAE Gray, 1821

Didelphis albiventris Lund, 1840

CINGULATA Illiger, 1811 

DASYPODIDAE Gray, 1821

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

ARTIODACTYLA Owen, 1848

CERVIDAE Goldfuss, 1820 

Mazama gouazoubira (Fischer, 1814)

TAYASSUIDAE Palmer, 1897

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

PRIMATES Linnaeus, 1758

CALLITRICHIDAE(Gray, 1821)

Callithrix sp. 

CARNIVORA Bowdich, 1821

 FELIDAE Fischer, 1817 

Leopardussp. 

 CANIDAE Fischer, 1817 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)

MUSTELIDAE Fischer, 1817

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

PROCYONIDAE Gray, 1825

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)

LAGOMORPHA Brandt, 1855

LEPORIDAE Fischer, 1817 

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

RODENTIA Bowdich, 1821

 CAVIIDAE Fischer, 1817 

Hydrochoerus hydrochaeris 

1766) 

CUNICULIDAE Miller & Gidley, 1918

Cuniculuspaca (Linnaeus, 1766)

 
Total de mamíferos nativos inventariados: 14

 

.Lista de mamíferos nativos de médio e grande porte, registrados 
Pedregulho. Tipos de registro: Vis (visual); Peg (pegada); Vest (vestígios – fezes, tocas, restos); Aud 
(auditivo); Trap (armadilha fotográfica). 

Nomes populares Tipos de registro
(Ordem/Família/Espécie) 

Gill, 1872   

Gray, 1821   

Lund, 1840 
Gambá-de-orelha-
branca, saruê 

  

Gray, 1821   

Linnaeus, 1758 Tatu-galinha Vis, Peg, Trap

(Linnaeus, 1758) 
Tatu-peba, tatu-
peludo 

Vis, Vest

Owen, 1848   

   

(Fischer, 1814) Veado-catingueiro Vis, Peg, Trap

Palmer, 1897   

(Linnaeus, 1758) Cateto, caititu 

Linnaeus, 1758   

(Gray, 1821)   

Sagui 

Bowdich, 1821   

  

Gato-do-mato Vest, Peg

  

(Linnaeus, 1766) 
Cachorro-do-mato, 
graxaim 

Vis, Peg, Trap

Fischer, 1817   

(Linnaeus, 1758) Irara, papa-mel 

(Olfers, 1818) Lontra 

Gray, 1825   

(Linnaeus, 1766) Quati 

Brandt, 1855   

   

(Linnaeus, 1758) Tapeti, coelho 

Bowdich, 1821   

  

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 
Capivara Peg, Vest, Aud

Miller & Gidley, 1918   

(Linnaeus, 1766) Paca 

Total de mamíferos nativos inventariados: 14 
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.Lista de mamíferos nativos de médio e grande porte, registrados in situna APA 
fezes, tocas, restos); Aud 

Tipos de registro 

  

  

Trap 

  

  

Vis, Peg, Trap 

Vis, Vest 

  

  

Vis, Peg, Trap 

  

Peg 

  

  

Aud 

  

  

Vest, Peg 

  

Vis, Peg, Trap 

  

Peg 

Vest 

  

Trap 

  

  

Peg 

  

  

Peg, Vest, Aud 

  

Trap 
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A lontra, o cateto e a paca foram registrados em ambientes ripários. A lontra 

depende não apenas de água, mas de margens que apresentem vegetação bem estabelecida. 

A paca é dependente de matas e florestas que acompanham cursos d’água, sendo que suas 

tocas são construídas onde a vegetação tende a apresentar boa qualidade ambiental ou 

estágio avançado de regeneração. Somente os catetos é que poderiam utilizar outros 

ambientes, áreas abertas como Campos de Matacões. Contudo, boa parte de sua alimentação 

é obtida em matas ripárias. Essas informações colocam os ambientes florestais que 

acompanham as áreas úmidas da APA Pedregulho como fundamentais para a conservação 

biológica e enriquecimento ambiental com foco nas 3 espécies citadas. Ao adicionarmos a 

possível ocorrência de um sagui ameaçado e a presença de alguma das duas espécies de gato

do-mato pequenas que ocorrem no estado de São Paulo, os ecossistemas florestais da APA 

devem ser considerados prioritários para conservação, recomposição e se possível, ampliaçã

da área ocupada. 

Em campo foram registrados outros mamíferos que não são foco deste estudo, mas 

que são fortes indicativos ecológicos, como a presença de morcegos nectarívoros e frugívoros, 

que prestam serviços de polinização, contribuindo com o reflores

determinadas na APA. Vários roedores de pequeno porte habitam as Matas e os Campos, 

sendo que a espécie ratão-d’água (

mais abundante em todo o estudo e pode desempenhar um importan

dos fragmentos florestais da APA como alimento de carnívoros de médio e grande porte. 

Apesar de alguns indivíduos de 

mamíferos de pequeno porte e fogem do escopo deste trabalh

As demais espécies registradas são comuns em diversos ambientes, sendo que a 

ocorrência de todas em uma mesma área de proteção ambiental representa uma comunidade 

de mamíferos significativamente bem estruturada, principalmente ao considerar o histórico 

impactos antrópicos e modificação do uso do solo ao longo de pelo menos 

exploração na região. 

Pessoas entrevistadas, incluindo biólogos que trabalham na região, narraram a 

presença de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus

trabalho não detectaram a presença da espécie, contudo, as chances de existir uma população 

estável na região são grandes.  Existem vários registros de ocorrência da espécie, considerando 

um raio de apenas 40 Km desde o centro da APA, distância considerada curta a média para 

carnívoros como o lobo-guará percorrerem em apenas 2 ou 3 dias. Os Campos de Matacões da 

 

lontra, o cateto e a paca foram registrados em ambientes ripários. A lontra 

depende não apenas de água, mas de margens que apresentem vegetação bem estabelecida. 

A paca é dependente de matas e florestas que acompanham cursos d’água, sendo que suas 

ão construídas onde a vegetação tende a apresentar boa qualidade ambiental ou 

estágio avançado de regeneração. Somente os catetos é que poderiam utilizar outros 

ambientes, áreas abertas como Campos de Matacões. Contudo, boa parte de sua alimentação 

a em matas ripárias. Essas informações colocam os ambientes florestais que 

acompanham as áreas úmidas da APA Pedregulho como fundamentais para a conservação 

biológica e enriquecimento ambiental com foco nas 3 espécies citadas. Ao adicionarmos a 

orrência de um sagui ameaçado e a presença de alguma das duas espécies de gato

mato pequenas que ocorrem no estado de São Paulo, os ecossistemas florestais da APA 

devem ser considerados prioritários para conservação, recomposição e se possível, ampliaçã

Em campo foram registrados outros mamíferos que não são foco deste estudo, mas 

que são fortes indicativos ecológicos, como a presença de morcegos nectarívoros e frugívoros, 

que prestam serviços de polinização, contribuindo com o reflorestamento de áreas pré

determinadas na APA. Vários roedores de pequeno porte habitam as Matas e os Campos, 

d’água (Nectomys squamipes), dependente de áreas úmidas, foi a 

mais abundante em todo o estudo e pode desempenhar um importante papel na rede trófica 

dos fragmentos florestais da APA como alimento de carnívoros de médio e grande porte. 

Apesar de alguns indivíduos de N. squamipes pesarem quase meio quilo, são considerados 

mamíferos de pequeno porte e fogem do escopo deste trabalho. 

As demais espécies registradas são comuns em diversos ambientes, sendo que a 

ocorrência de todas em uma mesma área de proteção ambiental representa uma comunidade 

de mamíferos significativamente bem estruturada, principalmente ao considerar o histórico 

impactos antrópicos e modificação do uso do solo ao longo de pelo menos 

Pessoas entrevistadas, incluindo biólogos que trabalham na região, narraram a 

Chrysocyon brachyurus). Os pesquisadores executores do presente 

trabalho não detectaram a presença da espécie, contudo, as chances de existir uma população 

estável na região são grandes.  Existem vários registros de ocorrência da espécie, considerando 

esde o centro da APA, distância considerada curta a média para 

guará percorrerem em apenas 2 ou 3 dias. Os Campos de Matacões da 
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lontra, o cateto e a paca foram registrados em ambientes ripários. A lontra 

depende não apenas de água, mas de margens que apresentem vegetação bem estabelecida. 

A paca é dependente de matas e florestas que acompanham cursos d’água, sendo que suas 

ão construídas onde a vegetação tende a apresentar boa qualidade ambiental ou 

estágio avançado de regeneração. Somente os catetos é que poderiam utilizar outros 

ambientes, áreas abertas como Campos de Matacões. Contudo, boa parte de sua alimentação 

a em matas ripárias. Essas informações colocam os ambientes florestais que 

acompanham as áreas úmidas da APA Pedregulho como fundamentais para a conservação 

biológica e enriquecimento ambiental com foco nas 3 espécies citadas. Ao adicionarmos a 

orrência de um sagui ameaçado e a presença de alguma das duas espécies de gato-

mato pequenas que ocorrem no estado de São Paulo, os ecossistemas florestais da APA 

devem ser considerados prioritários para conservação, recomposição e se possível, ampliação 

Em campo foram registrados outros mamíferos que não são foco deste estudo, mas 

que são fortes indicativos ecológicos, como a presença de morcegos nectarívoros e frugívoros, 

tamento de áreas pré-

determinadas na APA. Vários roedores de pequeno porte habitam as Matas e os Campos, 

), dependente de áreas úmidas, foi a 

te papel na rede trófica 

dos fragmentos florestais da APA como alimento de carnívoros de médio e grande porte. 

pesarem quase meio quilo, são considerados 

As demais espécies registradas são comuns em diversos ambientes, sendo que a 

ocorrência de todas em uma mesma área de proteção ambiental representa uma comunidade 

de mamíferos significativamente bem estruturada, principalmente ao considerar o histórico de 

impactos antrópicos e modificação do uso do solo ao longo de pelo menos 4 séculos de 

Pessoas entrevistadas, incluindo biólogos que trabalham na região, narraram a 

). Os pesquisadores executores do presente 

trabalho não detectaram a presença da espécie, contudo, as chances de existir uma população 

estável na região são grandes.  Existem vários registros de ocorrência da espécie, considerando 

esde o centro da APA, distância considerada curta a média para 

guará percorrerem em apenas 2 ou 3 dias. Os Campos de Matacões da 
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APA Pedregulho são ambientes adequados à permanência de lobos

abertas, assim como a existência de corredores ecológicos ao longo dos córregos e rios da 

região passíveis de serem utilizados pelos animais. Por ser uma espécie ameaçada no estado, 

no país e globalmente, sua presença na APA apenas ressaltaria ainda mais a importância 

regional da mesma. Mesmo com a provável ocorrência dentro da APA, somente registros 

obtidos pelos executores deste trabalho foram considerados no inventário faunístico oficial do 

presente documento. Portanto, o lobo

de registro devidamente documentado.

 

 

 

 

 

APA Pedregulho são ambientes adequados à permanência de lobos-guará, exclusivos de áreas 

como a existência de corredores ecológicos ao longo dos córregos e rios da 

região passíveis de serem utilizados pelos animais. Por ser uma espécie ameaçada no estado, 

no país e globalmente, sua presença na APA apenas ressaltaria ainda mais a importância 

gional da mesma. Mesmo com a provável ocorrência dentro da APA, somente registros 

obtidos pelos executores deste trabalho foram considerados no inventário faunístico oficial do 

presente documento. Portanto, o lobo-guará será mantido fora da lista oficial a

de registro devidamente documentado. 
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guará, exclusivos de áreas 

como a existência de corredores ecológicos ao longo dos córregos e rios da 

região passíveis de serem utilizados pelos animais. Por ser uma espécie ameaçada no estado, 

no país e globalmente, sua presença na APA apenas ressaltaria ainda mais a importância 

gional da mesma. Mesmo com a provável ocorrência dentro da APA, somente registros 

obtidos pelos executores deste trabalho foram considerados no inventário faunístico oficial do 

guará será mantido fora da lista oficial até a obtenção 
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Figura 88: Registros fotográficos  de mamíferos na APA Pedregulho

Ordem: Cingulata 

Esq.: Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus

Dir.: Restos de tatu-peba (Euphractus sexcinctus

Leopardus sp., pois haviam pegadas próximas.

 

 

 

de mamíferos na APA Pedregulho 

Dasypus novemcinctus) em Floresta Ripária (Câmera Trap T.03). 
Euphractus sexcinctus), provavelmente predado por um gato

sp., pois haviam pegadas próximas. 
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), provavelmente predado por um gato-do-mato 
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Figura 89: Registros de mamíferos na APA Pedregulho.

Ordem: Artiodactyla. 

Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira

Ripária densa (Câmera T.03); e em

Esq.:Registro fotográfico de veado
Matacões, sendo este indivíduo uma fêmea prestes a cruzar a cerca. Seu filhote já havia saído do campo e 
atravessou a estrada rumo à um reflorestamento. Em seguida, ambos se dirigiram para uma Floresta Ripária
do reflorestamento. Por ter sido ao anoitecer, as condições de luz tornaram a qualidade da imagem baixa, porém 
identificável.Dir.: Registro fotográfico da pegada de cateto (

 
Ordem: Rodentia. 

Esq.: Paca (Cuniculus paca) nas margens do Córrego da Concórdia (
hydrochaeris), espécie presente nos principais represamentos da APA Pedregulho.

 

 

Registros de mamíferos na APA Pedregulho. 

Mazama gouazoubira) macho, registrado por armadilhas fotográficas
Ripária densa (Câmera T.03); e em(Dir.) uma Mata Galeria mais aberta, nas margens do Córrego da Concórdia.

egistro fotográfico de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) saindo de uma pastagem e Campo de 
Matacões, sendo este indivíduo uma fêmea prestes a cruzar a cerca. Seu filhote já havia saído do campo e 
atravessou a estrada rumo à um reflorestamento. Em seguida, ambos se dirigiram para uma Floresta Ripária
do reflorestamento. Por ter sido ao anoitecer, as condições de luz tornaram a qualidade da imagem baixa, porém 

Registro fotográfico da pegada de cateto (Pecari tajacu) em Mata próximo a curso d’água.

) nas margens do Córrego da Concórdia (T.04). Dir.: Fezes de Capivara (
), espécie presente nos principais represamentos da APA Pedregulho. 
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) macho, registrado por armadilhas fotográficas(Esq.) em Floresta 

uma Mata Galeria mais aberta, nas margens do Córrego da Concórdia. 

 
) saindo de uma pastagem e Campo de 

Matacões, sendo este indivíduo uma fêmea prestes a cruzar a cerca. Seu filhote já havia saído do campo e 
atravessou a estrada rumo à um reflorestamento. Em seguida, ambos se dirigiram para uma Floresta Ripária atrás 
do reflorestamento. Por ter sido ao anoitecer, as condições de luz tornaram a qualidade da imagem baixa, porém 

) em Mata próximo a curso d’água. 

 
Fezes de Capivara (Hydrochoerus 
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Figura 90: Registros de mamíferos na APA 

Ordem: Carnivora 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous

borda com um pasto. 

 

Quatis (Nasua nasua) se deslocando em grupo em uma Floresta Ripária (T.03).

 

Além dos mamíferos 

(originárias de outros ecossistemas), consideradas invasoras nos ecossistemas naturais da área 

de estudo, O cachorro-doméstico (

domesticus) que eventualmente transitam por fragmentos naturais causam problemas graves 

à fauna local silvestre (ALMEIDA CURI et al., 2010

e gado bovino, mesmo quando estão na área de estudo, são devidamente confinados, 

portanto, não são consideradas espécies exóticas invasoras. Justamente por estarem em 

recintos adequados ou em pastagens destinadas a isso, a interferência no ambiente é limitada.

 

 

Registros de mamíferos na APA Pedregulho. 

Cerdocyon thous). Esq.:Reflorestamento (T.04). Dir.: Floresta (T.01), próximo da 

 

) se deslocando em grupo em uma Floresta Ripária (T.03).

Além dos mamíferos nativos citados, foram registradas 2 espécies exóticas 

(originárias de outros ecossistemas), consideradas invasoras nos ecossistemas naturais da área 

doméstico (Canis lupus familiaris) e o gato-doméstico (

ventualmente transitam por fragmentos naturais causam problemas graves 

ALMEIDA CURI et al., 2010). Outras espécies domésticas, como cavalos 

e gado bovino, mesmo quando estão na área de estudo, são devidamente confinados, 

não são consideradas espécies exóticas invasoras. Justamente por estarem em 

recintos adequados ou em pastagens destinadas a isso, a interferência no ambiente é limitada.

 

179 

 
Floresta (T.01), próximo da 

 

) se deslocando em grupo em uma Floresta Ripária (T.03). 

nativos citados, foram registradas 2 espécies exóticas 

(originárias de outros ecossistemas), consideradas invasoras nos ecossistemas naturais da área 

doméstico (Felis catus 

ventualmente transitam por fragmentos naturais causam problemas graves 

). Outras espécies domésticas, como cavalos 

e gado bovino, mesmo quando estão na área de estudo, são devidamente confinados, 

não são consideradas espécies exóticas invasoras. Justamente por estarem em 

recintos adequados ou em pastagens destinadas a isso, a interferência no ambiente é limitada. 
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Figura 91: Problemas ambientais: espécies exóticas invadind

Cachorro-doméstico (Canis lupus familiaris

Esq.: Gato-doméstico (Felis catus domesticus

indicando que espécies invasoras fazem uso direto de áreas 
este reflorestamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas ambientais: espécies exóticas invadindo áreas naturais. 

Canis lupus familiaris) em reflorestamento (T.04). 

 

Felis catus domesticus) atropelado. Dir.: registro da área de atropelamento, 
indicando que espécies invasoras fazem uso direto de áreas verdes naturais ou modificadas, como 
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registro da área de atropelamento, 
verdes naturais ou modificadas, como 
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3.3. PROPOSTA DE CONECTIVIDADE ENTRE FRA

 
3.3.1. OBJETIVO E METODOLOGIA:

A conectividade entre fragmentos em uma paisagem implica na capacidade de facilitar 

os fluxos biológicos, como movimentação de espécies de fauna e dispersão de sementes. Essa 

capacidade é realizada por meio de “

fragmentos que servem de habitat para as espécies (METZGER, 2001). Sua composição linear 

permite que atravessem diversos mosaicos paisagísticos ao longo de altitudes, climas, 

topografias e coberturas de solo diferentes, trazendo consigo um grande potencial de 

biodiversidade e trocas permanentes de energia entre os limites dos ecossistemas por 

passam (COOK, 2002). 

No que concerne ao equilíbrio de ecossistemas e determinados recursos naturais, as 

questões associadas à fragmentação e conectividade entre elementos paisagísticos são 

fundamentais para a manutenção da qualidade ambiental e biodiv

Forman (1995), a fragmentação consiste na ruptura de habitat, ecossistema ou uso da terra 

em parcelas menores por eventos naturais ou antrópicos e, entre seus efeitos estão o 

aumento do risco de extinção de diversas espécies da faun

redes de recursos hídricos e qualidade das águas de um aquífero, entre outros distúrbios que 

podem ocorrer ao longo dos processos ecológicos realizados pelos ecossistemas. Por ser um 

assunto de caráter global, o PNUD inc

sustentabilidade ambiental a redução da perda de biodiversidade e da fragmentação natural 

entre os “8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” 

Devido à relevância dos elementos de conectividade para manutenção da 

ambiental dos remanescentes e da conservação hídrica da APA Pedregulho, foi elaborada 

avaliação de conectividade prioritária com base nos dados do levantamento florístico e do 

mapeamento de uso da terra. 

Nesse contexto, a avaliação da fragmentaç

levando-se em consideração a relação entre os fragmentos de vegetação e os objetos ou ações 

ocorridas em seu entorno que podem ter levado a suposta fragmentação, expondo uma 

provável interdependência. Conforme McG

paisagem, as interações entre os seus elementos dentro de um mosaico de paisagens, e como 

estes padrões e interações mudam durante o tempo podem auxiliar na quantificação da 

 

ECTIVIDADE ENTRE FRAGMENTOS 

TODOLOGIA: 

A conectividade entre fragmentos em uma paisagem implica na capacidade de facilitar 

como movimentação de espécies de fauna e dispersão de sementes. Essa 

capacidade é realizada por meio de “corredores”, definidos como elementos lineares que ligam 

fragmentos que servem de habitat para as espécies (METZGER, 2001). Sua composição linear 

permite que atravessem diversos mosaicos paisagísticos ao longo de altitudes, climas, 

topografias e coberturas de solo diferentes, trazendo consigo um grande potencial de 

biodiversidade e trocas permanentes de energia entre os limites dos ecossistemas por 

No que concerne ao equilíbrio de ecossistemas e determinados recursos naturais, as 

questões associadas à fragmentação e conectividade entre elementos paisagísticos são 

fundamentais para a manutenção da qualidade ambiental e biodiversidade. De acordo com 

Forman (1995), a fragmentação consiste na ruptura de habitat, ecossistema ou uso da terra 

em parcelas menores por eventos naturais ou antrópicos e, entre seus efeitos estão o 

aumento do risco de extinção de diversas espécies da fauna e flora, danos na integridade das 

redes de recursos hídricos e qualidade das águas de um aquífero, entre outros distúrbios que 

podem ocorrer ao longo dos processos ecológicos realizados pelos ecossistemas. Por ser um 

assunto de caráter global, o PNUD incluiu como metas a serem alcançadas para a 

sustentabilidade ambiental a redução da perda de biodiversidade e da fragmentação natural 

entre os “8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”  

Devido à relevância dos elementos de conectividade para manutenção da 

ambiental dos remanescentes e da conservação hídrica da APA Pedregulho, foi elaborada 

avaliação de conectividade prioritária com base nos dados do levantamento florístico e do 

mapeamento de uso da terra.  

Nesse contexto, a avaliação da fragmentação espacial da paisagem deve ser realizada 

se em consideração a relação entre os fragmentos de vegetação e os objetos ou ações 

ocorridas em seu entorno que podem ter levado a suposta fragmentação, expondo uma 

provável interdependência. Conforme McGarigal e Marks (1995), o estudo de padrões da 

paisagem, as interações entre os seus elementos dentro de um mosaico de paisagens, e como 

estes padrões e interações mudam durante o tempo podem auxiliar na quantificação da 
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A conectividade entre fragmentos em uma paisagem implica na capacidade de facilitar 

como movimentação de espécies de fauna e dispersão de sementes. Essa 

”, definidos como elementos lineares que ligam 

fragmentos que servem de habitat para as espécies (METZGER, 2001). Sua composição linear 

permite que atravessem diversos mosaicos paisagísticos ao longo de altitudes, climas, 

topografias e coberturas de solo diferentes, trazendo consigo um grande potencial de 

biodiversidade e trocas permanentes de energia entre os limites dos ecossistemas por onde 

No que concerne ao equilíbrio de ecossistemas e determinados recursos naturais, as 

questões associadas à fragmentação e conectividade entre elementos paisagísticos são 

ersidade. De acordo com 

Forman (1995), a fragmentação consiste na ruptura de habitat, ecossistema ou uso da terra 

em parcelas menores por eventos naturais ou antrópicos e, entre seus efeitos estão o 

a e flora, danos na integridade das 

redes de recursos hídricos e qualidade das águas de um aquífero, entre outros distúrbios que 

podem ocorrer ao longo dos processos ecológicos realizados pelos ecossistemas. Por ser um 

luiu como metas a serem alcançadas para a 

sustentabilidade ambiental a redução da perda de biodiversidade e da fragmentação natural 

Devido à relevância dos elementos de conectividade para manutenção da qualidade 

ambiental dos remanescentes e da conservação hídrica da APA Pedregulho, foi elaborada 

avaliação de conectividade prioritária com base nos dados do levantamento florístico e do 

ão espacial da paisagem deve ser realizada 

se em consideração a relação entre os fragmentos de vegetação e os objetos ou ações 

ocorridas em seu entorno que podem ter levado a suposta fragmentação, expondo uma 

arigal e Marks (1995), o estudo de padrões da 

paisagem, as interações entre os seus elementos dentro de um mosaico de paisagens, e como 

estes padrões e interações mudam durante o tempo podem auxiliar na quantificação da 
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estrutura da paisagem, tornando

paisagem.  

Para este trabalho, a análise da estrutura da paisagem da área de estudo proposta se 

dará pela Análise Morfológica dos Padrões Espaciais (MSPA, 

Analysys), conforme proposto por Vogt et al. (2007) por meio de sequencias de operações 

matemáticas que classificam e descrevem os padrões de conectividade dos componentes de 

uma imagem por meio de categorias configuradas com base em teorias da conservação, 

resultando em carta temática com a distribuição e situação dos elementos. As classes espaciais 

apresentadas neste Plano foram elaboradas de forma a sintetizar a situação da conectividade 

da APA Pedregulho. A definição das classes é a seguinte: 

• Fragmentos: remanescentes 

habitat ou maiores recursos ecológicos;

• Fragmentos em risco: fragmentos de tamanho reduzido, podendo estar 

relacionados tanto a restrições ambientais quanto a efeitos nocivos da 

antropização da área;

• Borda do fragmento: área externa da classe pesquisada, mais suscetível a 

impactos e perturbações sobre o uso do solo da vizinhança;

• Corredor: elemento linear de conectividade entre fragmentos diferentes da 

classe pesquisada;

A análise considerou a borda dos fragmen

precisão da imagem utilizada e ressalta

necessário, levantamento e pesquisas “

exatidão das informações. 

 

3.3.2. PROPOSTA DE CONECTIVIDADE ENTRE F

 

Com base no mapeamento (Figura 

vermelho) e grande parte dos fragmentos sob risco (em laranja) situam

d´água. Essa distribuição favorece a aplicação de políticas e ações de restauração de nascentes 

e matas ciliares com base legal por configurarem áreas de preservação permanente conforme 

o Código Florestal. 

 

estrutura da paisagem, tornando-se um pré-requisito para o estudo da função e mudança de 

Para este trabalho, a análise da estrutura da paisagem da área de estudo proposta se 

dará pela Análise Morfológica dos Padrões Espaciais (MSPA, Morphological Spacial Patterns 

me proposto por Vogt et al. (2007) por meio de sequencias de operações 

matemáticas que classificam e descrevem os padrões de conectividade dos componentes de 

uma imagem por meio de categorias configuradas com base em teorias da conservação, 

arta temática com a distribuição e situação dos elementos. As classes espaciais 

apresentadas neste Plano foram elaboradas de forma a sintetizar a situação da conectividade 

da APA Pedregulho. A definição das classes é a seguinte:  

Fragmentos: remanescentes de vegetação nativa com capacidade de fornecer 

habitat ou maiores recursos ecológicos; 

Fragmentos em risco: fragmentos de tamanho reduzido, podendo estar 

relacionados tanto a restrições ambientais quanto a efeitos nocivos da 

antropização da área; 

fragmento: área externa da classe pesquisada, mais suscetível a 

impactos e perturbações sobre o uso do solo da vizinhança; 

Corredor: elemento linear de conectividade entre fragmentos diferentes da 

classe pesquisada; 

A análise considerou a borda dos fragmentos com cerca de 30 metros, em função da 

precisão da imagem utilizada e ressalta-se que esta avaliação possui caráter exploratório. Caso 

necessário, levantamento e pesquisas “in loco” devem ser realizadas para melhor avaliação e 

ONECTIVIDADE ENTRE FRAGMENTOS 

Com base no mapeamento (Figura 92), verifica-se que as conexões prioritárias (em 

vermelho) e grande parte dos fragmentos sob risco (em laranja) situam-se ao longo dos cursos 

favorece a aplicação de políticas e ações de restauração de nascentes 

e matas ciliares com base legal por configurarem áreas de preservação permanente conforme 
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requisito para o estudo da função e mudança de 

Para este trabalho, a análise da estrutura da paisagem da área de estudo proposta se 

Morphological Spacial Patterns 

me proposto por Vogt et al. (2007) por meio de sequencias de operações 

matemáticas que classificam e descrevem os padrões de conectividade dos componentes de 

uma imagem por meio de categorias configuradas com base em teorias da conservação, 

arta temática com a distribuição e situação dos elementos. As classes espaciais 

apresentadas neste Plano foram elaboradas de forma a sintetizar a situação da conectividade 

de vegetação nativa com capacidade de fornecer 

Fragmentos em risco: fragmentos de tamanho reduzido, podendo estar 

relacionados tanto a restrições ambientais quanto a efeitos nocivos da 

fragmento: área externa da classe pesquisada, mais suscetível a 

Corredor: elemento linear de conectividade entre fragmentos diferentes da 

tos com cerca de 30 metros, em função da 

se que esta avaliação possui caráter exploratório. Caso 

” devem ser realizadas para melhor avaliação e 

se que as conexões prioritárias (em 

se ao longo dos cursos 

favorece a aplicação de políticas e ações de restauração de nascentes 

e matas ciliares com base legal por configurarem áreas de preservação permanente conforme 
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Em áreas onde há predomínio de antropização, as áreas de bordas de fragmento

apresentam limites abruptos gerados por supressão de floresta ou vegetação nativa para fins 

de atividades antrópicas ou fenômenos ambientais. Essas bordas são permeáveis e sujeitas a 

impactos advindos do entorno, podendo ocasionar uma degradação crescent

original a partir do aumento da insolação no interior do fragmento, aumento na velocidade do 

vento, aumento da heterogeneidade de espécies e alteração da estrutura ecossistêmica 

(RODRIGUES e NASCIMENTO, 2006). Dessa forma, a utilização de zo

entre os principais fragmentos e usos homogêneos ou impactantes podem ser considerados 

para evitar a ampliação da fragmentação.

Em relação aos fragmentos maiores (em verde), pode

elementos em função de parâm

ser preferidos, pois suportam populações maiores e persistentes, mantendo a correlação entre 

a área do fragmento e abundância, persistência e biodiversidade de organismos que não 

suportam as condições de borda e áreas limítrofes. Ainda, esses fragmentos possuem maior 

potencial de proteção aos recursos hídricos e de manutenção da estabilidade e dos nutrientes 

do solo. Fragmentos menores (em laranja), quando dispostos em grande quantidade, 

fornecem habitat e condições de conectividade para a movimentação e dispersão de espécies, 

auxiliando a troca de informações e a recolonização após perturbações (DRAMSTAD et al., 

1998).  

 A distribuição e a avaliação dos elementos dispostos nessa carta devem subsidiar

programas ambientais de restauração ecológica em matas ciliares e de fragmentos, assim 

como auxiliar os envolvidos e proprietários de imóveis inseridos na APA Pedregulho em 

tomadas de decisões. 

 

 

Em áreas onde há predomínio de antropização, as áreas de bordas de fragmento

apresentam limites abruptos gerados por supressão de floresta ou vegetação nativa para fins 

de atividades antrópicas ou fenômenos ambientais. Essas bordas são permeáveis e sujeitas a 

impactos advindos do entorno, podendo ocasionar uma degradação crescent

original a partir do aumento da insolação no interior do fragmento, aumento na velocidade do 

vento, aumento da heterogeneidade de espécies e alteração da estrutura ecossistêmica 

(RODRIGUES e NASCIMENTO, 2006). Dessa forma, a utilização de zonas de amortecimento 
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para evitar a ampliação da fragmentação. 
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ser preferidos, pois suportam populações maiores e persistentes, mantendo a correlação entre 

a área do fragmento e abundância, persistência e biodiversidade de organismos que não 
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do solo. Fragmentos menores (em laranja), quando dispostos em grande quantidade, 

itat e condições de conectividade para a movimentação e dispersão de espécies, 

auxiliando a troca de informações e a recolonização após perturbações (DRAMSTAD et al., 
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como auxiliar os envolvidos e proprietários de imóveis inseridos na APA Pedregulho em 
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apresentam limites abruptos gerados por supressão de floresta ou vegetação nativa para fins 

de atividades antrópicas ou fenômenos ambientais. Essas bordas são permeáveis e sujeitas a 

impactos advindos do entorno, podendo ocasionar uma degradação crescente da vegetação 

original a partir do aumento da insolação no interior do fragmento, aumento na velocidade do 

vento, aumento da heterogeneidade de espécies e alteração da estrutura ecossistêmica 

nas de amortecimento 

entre os principais fragmentos e usos homogêneos ou impactantes podem ser considerados 

se avaliar a relevância dos 

etros de tamanho e distribuição. Fragmentos maiores devem 

ser preferidos, pois suportam populações maiores e persistentes, mantendo a correlação entre 

a área do fragmento e abundância, persistência e biodiversidade de organismos que não 

es de borda e áreas limítrofes. Ainda, esses fragmentos possuem maior 
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Figura 

 

Figura 92: Carta de conectividade prioritária da APA Pedregulho. 

184 

 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO

 

185 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

 
4.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ITU

  

O município de Itu tem sua origem no início do século XVII e, assim como diversos 

outros municípios e regiões pelo Brasil, foi fundado por meio da instalação de desbravadores 

em áreas as quais lhe proporcionassem as condições necessárias à subsistência.

 O motivo que guiava estes desbravadores eram os designados pela Coroa Portuguesa, 

onde deveriam buscar povos indígenas para serem escravizados, bem como recursos naturais 

para serem explorados, em especial os bens minerais e pedras preciosas.

 Com a fundação da Capela Nossa Senhora da Candelária ocorreu o início da povoação 

das terras que hoje correspondem à região do município de Itu. Ao longo do século XVII e até a 

metade do século XVIII teve o início e consolidação do comércio na região, que acabou por 

servir de ponto de parada nas rotas de comerciantes, sertanistas e bandeirantes que iam até

os núcleos de mineração no Mato Grosso e Goiás (SANTOS, 2005).

 Uma parcela deste povo que circulava pela região foi se fixando e criando roças e 

animais. Ianni (1996) cita a diversidade social que a região de Itu possuiu desde sua criação, 

sendo uma sociedade caipira fruto de portugueses, índios, mamelucos, negros e mulatos.

 É interessante notar que o município de Itu sempre exerceu protagonismo na região à 

qual está inserido, e, portanto, na constituição e consolidação do território brasileiro tal qual 

hoje. Com relação a esta constatação, Ianni (op.cit), explicita que apesar de grande parte das 

expedições e monções partir de Porto Feliz, era em Itu que as mesmas se organizavam, pois 

todo o abastecimento de insumos necessários às viagens era fornecido 

 Apesar da economia criada e também desenvolvida por meio das atividades mercantis 

de abastecimento das caravanas, expedições e monções, foi

forte movimento econômico com base na subsistência das famílias rurais. Aqui há

inversão de relações com o povo indígena, pois, apesar do homem branco prear os índios, foi 

baseado nos conhecimentos deles que a população caipira de Itu implementou e desenvolveu 

suas técnicas de produção (SANTOS, 2005).

 Esta sociedade caipira co

medidas e técnicas para um bom aproveitamento dos recursos naturais, levando em 

consideração a época a qual está sendo aqui mencionada, graças ao seu contato com o povo 

indígena (CÂNDIDO, 1964 apud SANTOS, 2005).

 

NICÍPIO DE ITU 

O município de Itu tem sua origem no início do século XVII e, assim como diversos 

municípios e regiões pelo Brasil, foi fundado por meio da instalação de desbravadores 

em áreas as quais lhe proporcionassem as condições necessárias à subsistência.

O motivo que guiava estes desbravadores eram os designados pela Coroa Portuguesa, 

eriam buscar povos indígenas para serem escravizados, bem como recursos naturais 

para serem explorados, em especial os bens minerais e pedras preciosas. 

Com a fundação da Capela Nossa Senhora da Candelária ocorreu o início da povoação 

correspondem à região do município de Itu. Ao longo do século XVII e até a 

metade do século XVIII teve o início e consolidação do comércio na região, que acabou por 

servir de ponto de parada nas rotas de comerciantes, sertanistas e bandeirantes que iam até

os núcleos de mineração no Mato Grosso e Goiás (SANTOS, 2005). 

Uma parcela deste povo que circulava pela região foi se fixando e criando roças e 

animais. Ianni (1996) cita a diversidade social que a região de Itu possuiu desde sua criação, 

edade caipira fruto de portugueses, índios, mamelucos, negros e mulatos.

É interessante notar que o município de Itu sempre exerceu protagonismo na região à 

qual está inserido, e, portanto, na constituição e consolidação do território brasileiro tal qual 

hoje. Com relação a esta constatação, Ianni (op.cit), explicita que apesar de grande parte das 

expedições e monções partir de Porto Feliz, era em Itu que as mesmas se organizavam, pois 

todo o abastecimento de insumos necessários às viagens era fornecido em Itu.

Apesar da economia criada e também desenvolvida por meio das atividades mercantis 

de abastecimento das caravanas, expedições e monções, foi-se criando paralelamente um 

forte movimento econômico com base na subsistência das famílias rurais. Aqui há

inversão de relações com o povo indígena, pois, apesar do homem branco prear os índios, foi 

baseado nos conhecimentos deles que a população caipira de Itu implementou e desenvolveu 

suas técnicas de produção (SANTOS, 2005). 

Esta sociedade caipira com sua cultura de subsistência adotava de maneira satisfatória 

medidas e técnicas para um bom aproveitamento dos recursos naturais, levando em 

consideração a época a qual está sendo aqui mencionada, graças ao seu contato com o povo 

pud SANTOS, 2005). 
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O motivo que guiava estes desbravadores eram os designados pela Coroa Portuguesa, 

eriam buscar povos indígenas para serem escravizados, bem como recursos naturais 

Com a fundação da Capela Nossa Senhora da Candelária ocorreu o início da povoação 

correspondem à região do município de Itu. Ao longo do século XVII e até a 

metade do século XVIII teve o início e consolidação do comércio na região, que acabou por 

servir de ponto de parada nas rotas de comerciantes, sertanistas e bandeirantes que iam até 

Uma parcela deste povo que circulava pela região foi se fixando e criando roças e 

animais. Ianni (1996) cita a diversidade social que a região de Itu possuiu desde sua criação, 

edade caipira fruto de portugueses, índios, mamelucos, negros e mulatos. 

É interessante notar que o município de Itu sempre exerceu protagonismo na região à 

qual está inserido, e, portanto, na constituição e consolidação do território brasileiro tal qual é 

hoje. Com relação a esta constatação, Ianni (op.cit), explicita que apesar de grande parte das 

expedições e monções partir de Porto Feliz, era em Itu que as mesmas se organizavam, pois 

em Itu. 

Apesar da economia criada e também desenvolvida por meio das atividades mercantis 

se criando paralelamente um 

forte movimento econômico com base na subsistência das famílias rurais. Aqui há certa 

inversão de relações com o povo indígena, pois, apesar do homem branco prear os índios, foi 

baseado nos conhecimentos deles que a população caipira de Itu implementou e desenvolveu 

m sua cultura de subsistência adotava de maneira satisfatória 

medidas e técnicas para um bom aproveitamento dos recursos naturais, levando em 

consideração a época a qual está sendo aqui mencionada, graças ao seu contato com o povo 
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 A história de Itu, obviamente, contém traços em comum com diversas áreas brasileiras 

de implementação e consolidação socioeconômica e política. Neste sentido, houve, mesmo 

que lentamente, o nascimento e fortalecimento de uma sociedade a

embate ao poder religioso e político locais. Foram os membros desta aristocracia, os senhores 

de terra, que começaram a construir um ideal de urbanização na Vila de Itu (SANTOS op.cit).

 Na segunda metade do século XVIII, período 

como região mercante e de interligação entre o Sul e o Centro

grande e importante processo de monocultura de cana

 A produção, movida por mão

início do século XVIII o maior produtor de cana da capitania de São Paulo. A concentração de 

produção foi tamanha que em 1779 já havia mais de cem engenhos em operação, inclusive 

com parte da produção sendo destinada à exportaç

 Santos (op.cit) destaca que tal evento 

acabou por criar as condições necessárias para a posterior introdução da cultura do café na 

segunda metade do século XIX, o chamado ouro negro dos fazendeiros.

 

• Ciclo do café 
 
O crescimento econômico dos fazendeiros também proporcionou a consolidação do 

seu poder político em toda a região. Este fato contribuiu para que se construísse a primeira 

tecelagem a vapor da Província de São Paulo 

por mais de anos, sendo desativada em 1982. A edificação foi tombada e se tornou Patrimônio 

Histórico, onde serve hoje como centro cultural e comercial (SANTOS, 2005).

 Todo esse protagonismo na

Itu se desenvolvesse muito com relação a outras áreas. Com uma base trabalhadora 

predominantemente escrava, logo no início do século XIX Itu já era considerada uma das vilas 

mais ricas de toda a província e, no ano de 1842, passou a ser consid

(MUSEU PAULISTA, 2005 apud SANTOS, op.cit)

 A cidade foi crescendo e constituindo um modelo arquitetônico de urbanização 

baseado no modelo português. É importante ressaltar que desde o final do século XVIII a 

cidade já apresentava infraest

movida à eletricidade já em 1904 (SANTOS, op.cit).

 

A história de Itu, obviamente, contém traços em comum com diversas áreas brasileiras 

de implementação e consolidação socioeconômica e política. Neste sentido, houve, mesmo 

que lentamente, o nascimento e fortalecimento de uma sociedade aristocrática que vinha de 

embate ao poder religioso e político locais. Foram os membros desta aristocracia, os senhores 

de terra, que começaram a construir um ideal de urbanização na Vila de Itu (SANTOS op.cit).

Na segunda metade do século XVIII, período o qual a Vila de Itu já havia se consolidado 

como região mercante e de interligação entre o Sul e o Centro-Oeste do país, iniciou

grande e importante processo de monocultura de cana-de-açúcar. 

A produção, movida por mão-de-obra escrava, foi tanta que a Vila de Itu 

início do século XVIII o maior produtor de cana da capitania de São Paulo. A concentração de 

produção foi tamanha que em 1779 já havia mais de cem engenhos em operação, inclusive 

com parte da produção sendo destinada à exportação. 

Santos (op.cit) destaca que tal evento – produção ao ponto de haver exportação 

acabou por criar as condições necessárias para a posterior introdução da cultura do café na 

segunda metade do século XIX, o chamado ouro negro dos fazendeiros. 

O crescimento econômico dos fazendeiros também proporcionou a consolidação do 

seu poder político em toda a região. Este fato contribuiu para que se construísse a primeira 

tecelagem a vapor da Província de São Paulo – fábrica de tecidos de São Luís 

por mais de anos, sendo desativada em 1982. A edificação foi tombada e se tornou Patrimônio 

Histórico, onde serve hoje como centro cultural e comercial (SANTOS, 2005). 

Todo esse protagonismo na esfera econômica, política e cultural fez com q

Itu se desenvolvesse muito com relação a outras áreas. Com uma base trabalhadora 

predominantemente escrava, logo no início do século XIX Itu já era considerada uma das vilas 

mais ricas de toda a província e, no ano de 1842, passou a ser considerada uma cidade 

(MUSEU PAULISTA, 2005 apud SANTOS, op.cit) 

A cidade foi crescendo e constituindo um modelo arquitetônico de urbanização 

baseado no modelo português. É importante ressaltar que desde o final do século XVIII a 

cidade já apresentava infraestruturas, como calçamento, chegando a ter iluminação pública 

movida à eletricidade já em 1904 (SANTOS, op.cit). 
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A história de Itu, obviamente, contém traços em comum com diversas áreas brasileiras 

de implementação e consolidação socioeconômica e política. Neste sentido, houve, mesmo 

ristocrática que vinha de 

embate ao poder religioso e político locais. Foram os membros desta aristocracia, os senhores 

de terra, que começaram a construir um ideal de urbanização na Vila de Itu (SANTOS op.cit). 

o qual a Vila de Itu já havia se consolidado 

Oeste do país, iniciou-se um 

e a Vila de Itu se tornou no 

início do século XVIII o maior produtor de cana da capitania de São Paulo. A concentração de 

produção foi tamanha que em 1779 já havia mais de cem engenhos em operação, inclusive 

produção ao ponto de haver exportação – 

acabou por criar as condições necessárias para a posterior introdução da cultura do café na 

O crescimento econômico dos fazendeiros também proporcionou a consolidação do 

seu poder político em toda a região. Este fato contribuiu para que se construísse a primeira 

fábrica de tecidos de São Luís – a qual operou 

por mais de anos, sendo desativada em 1982. A edificação foi tombada e se tornou Patrimônio 

 

econômica, política e cultural fez com que a Vila de 

Itu se desenvolvesse muito com relação a outras áreas. Com uma base trabalhadora 

predominantemente escrava, logo no início do século XIX Itu já era considerada uma das vilas 

erada uma cidade 

A cidade foi crescendo e constituindo um modelo arquitetônico de urbanização 

baseado no modelo português. É importante ressaltar que desde o final do século XVIII a 

ruturas, como calçamento, chegando a ter iluminação pública 
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 Na época da crise do açúcar no ano de 1860 foi o café quem segurou a economia de 

Itu e não deixou que a onda de desenvolvimento parasse. Nesta é

hospitais, teatros, colégios, grandes casarões e a linha férrea (SANTOS, 2005).

Figura 93: Vista da cidade de Itu em 1851, por Miguelzinho Dutra.Fonte: Wikipedia

  

• “Berço da República”
 

O descontentamento com decisões vindas da coroa portuguesa criou um forte 

movimento político liberal e separatista na região de Itu, culminando na criação do Partido 

Republicano Paulista, que chegou até a declarar um presidente interino da Província de São 

Paulo. Entretanto, o movimento acabou por ser derrotado, sua base aliada com o movimento 

democrata acabou por ter papel fundamental na Proclamação da República no ano de 1889, 

inclusive com o primeiro Presidente civil da República sendo um ituano, sendo Pru

Moraes o detentor do cargo (MUSEU PAULISTA, 2005 apud SANTOS, 2005).

 Devido à recente abolição da escravatura, Prudente de Moraes incentivou a vinda de 

milhares de imigrantes para a região de Itu, e essa nova mão

fez a cafeicultura se expandir até o ano de 1935. Neste ano houve a maior produção até e

porém a mesma foi só decaindo em virtude da grande competição com outras culturas e pela 

superexploração de suas terras.

 

 

 

Na época da crise do açúcar no ano de 1860 foi o café quem segurou a economia de 

Itu e não deixou que a onda de desenvolvimento parasse. Nesta época a cidade contava com 

hospitais, teatros, colégios, grandes casarões e a linha férrea (SANTOS, 2005).

Vista da cidade de Itu em 1851, por Miguelzinho Dutra.Fonte: Wikipedia

” 

descontentamento com decisões vindas da coroa portuguesa criou um forte 

movimento político liberal e separatista na região de Itu, culminando na criação do Partido 

Republicano Paulista, que chegou até a declarar um presidente interino da Província de São 

aulo. Entretanto, o movimento acabou por ser derrotado, sua base aliada com o movimento 

democrata acabou por ter papel fundamental na Proclamação da República no ano de 1889, 

inclusive com o primeiro Presidente civil da República sendo um ituano, sendo Pru

Moraes o detentor do cargo (MUSEU PAULISTA, 2005 apud SANTOS, 2005). 

recente abolição da escravatura, Prudente de Moraes incentivou a vinda de 

milhares de imigrantes para a região de Itu, e essa nova mão-de-obra – na maioria italiana 

fez a cafeicultura se expandir até o ano de 1935. Neste ano houve a maior produção até e

porém a mesma foi só decaindo em virtude da grande competição com outras culturas e pela 

superexploração de suas terras. 
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poca a cidade contava com 

hospitais, teatros, colégios, grandes casarões e a linha férrea (SANTOS, 2005). 

 
Vista da cidade de Itu em 1851, por Miguelzinho Dutra.Fonte: Wikipedia 
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movimento político liberal e separatista na região de Itu, culminando na criação do Partido 

Republicano Paulista, que chegou até a declarar um presidente interino da Província de São 

aulo. Entretanto, o movimento acabou por ser derrotado, sua base aliada com o movimento 

democrata acabou por ter papel fundamental na Proclamação da República no ano de 1889, 

inclusive com o primeiro Presidente civil da República sendo um ituano, sendo Prudente de 

recente abolição da escravatura, Prudente de Moraes incentivou a vinda de 

na maioria italiana – 

fez a cafeicultura se expandir até o ano de 1935. Neste ano houve a maior produção até então, 

porém a mesma foi só decaindo em virtude da grande competição com outras culturas e pela 
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• Ciclo da cerâmica 

 O grande declínio do café marcou um período difícil para Itu, o qual estagnou seu 

enriquecimento e progressivo desenvolvimento entre os anos 1935

houve a implantação de diversas fábricas de cerâmica em Itu, o que fez com que grande 

parcela da população rural fosse buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. O 

chamado êxodo rural acompanhou um movimento que se estendeu por todo o país (SANTOS, 

2005). 

 Segundo o portal IBGE Cidades, a estimativa da população do município de Itu para o 

ano de 2015 era de 167.095 habitantes, sendo que no ano de 2010 eram 144.269 habitantes 

urbanos em contraste a 9.878 habitantes rurais, ou seja, menos de 7% da população total.

 Buscando sempre vantagens do ponto de vista logístico, a instalação de grandes 

rodovias como a Castelo Branco, em 1968, e a Rodovia do Açúcar em 1980, fez com que 

diversas indústrias se instalassem nas suas margens. Este fato embasou o retorno de uma forte 

onda de crescimento econômico no município de Itu e toda a região, como será discutido 

adiante.  

 

• O turismo e a cidade contemporânea

 Itu ficou nacionalmente conhecida a parti

se criou de que tudo na cidade tinha um tamanho exagerado. Isto ocorreu devido à presença 

do humorista Simplício – ituano 

uma abóbora moranga dizendo que era uma pitanga nascida em Itu. Desde então a cidade tem 

aproveitado este fato e explorado o turismo neste sentido, comercializando objetos comuns 

em tamanhos gigantes e construindo monumentos maior

atração turística da cidade (Figura 94)

Há também iniciativas voltadas ao turismo histórico, cultural e rural, além de vertentes 

de ecoturismo e turismo geológico. 

Conforme mencionado anteriormente, desde seus primórdios 

exerceu papel fundamental e de protagonismo na criação e consolidação de movimentos 

econômicos, sociais, políticos e culturais, devido à grande dinâmica que sempre permeou seu 

 

O grande declínio do café marcou um período difícil para Itu, o qual estagnou seu 

ivo desenvolvimento entre os anos 1935-1950. A partir dos anos 50 

houve a implantação de diversas fábricas de cerâmica em Itu, o que fez com que grande 

parcela da população rural fosse buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. O 

acompanhou um movimento que se estendeu por todo o país (SANTOS, 

Segundo o portal IBGE Cidades, a estimativa da população do município de Itu para o 

ano de 2015 era de 167.095 habitantes, sendo que no ano de 2010 eram 144.269 habitantes 

contraste a 9.878 habitantes rurais, ou seja, menos de 7% da população total.

Buscando sempre vantagens do ponto de vista logístico, a instalação de grandes 

rodovias como a Castelo Branco, em 1968, e a Rodovia do Açúcar em 1980, fez com que 

strias se instalassem nas suas margens. Este fato embasou o retorno de uma forte 

onda de crescimento econômico no município de Itu e toda a região, como será discutido 

O turismo e a cidade contemporânea 

Itu ficou nacionalmente conhecida a partir da década de 60 por meio do folclore que 

se criou de que tudo na cidade tinha um tamanho exagerado. Isto ocorreu devido à presença 

ituano – no programa A Praça da Alegria onde o mesmo apresentava 

uma abóbora moranga dizendo que era uma pitanga nascida em Itu. Desde então a cidade tem 

aproveitado este fato e explorado o turismo neste sentido, comercializando objetos comuns 

em tamanhos gigantes e construindo monumentos maiores que o normal os quais viraram 

(Figura 94). 

Há também iniciativas voltadas ao turismo histórico, cultural e rural, além de vertentes 

de ecoturismo e turismo geológico.  

Conforme mencionado anteriormente, desde seus primórdios o município de Itu 

exerceu papel fundamental e de protagonismo na criação e consolidação de movimentos 

econômicos, sociais, políticos e culturais, devido à grande dinâmica que sempre permeou seu 
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O grande declínio do café marcou um período difícil para Itu, o qual estagnou seu 

1950. A partir dos anos 50 

houve a implantação de diversas fábricas de cerâmica em Itu, o que fez com que grande 

parcela da população rural fosse buscar na cidade novas oportunidades de trabalho. O 

acompanhou um movimento que se estendeu por todo o país (SANTOS, 

Segundo o portal IBGE Cidades, a estimativa da população do município de Itu para o 

ano de 2015 era de 167.095 habitantes, sendo que no ano de 2010 eram 144.269 habitantes 

contraste a 9.878 habitantes rurais, ou seja, menos de 7% da população total. 

Buscando sempre vantagens do ponto de vista logístico, a instalação de grandes 

rodovias como a Castelo Branco, em 1968, e a Rodovia do Açúcar em 1980, fez com que 

strias se instalassem nas suas margens. Este fato embasou o retorno de uma forte 

onda de crescimento econômico no município de Itu e toda a região, como será discutido 

r da década de 60 por meio do folclore que 

se criou de que tudo na cidade tinha um tamanho exagerado. Isto ocorreu devido à presença 

onde o mesmo apresentava 

uma abóbora moranga dizendo que era uma pitanga nascida em Itu. Desde então a cidade tem 

aproveitado este fato e explorado o turismo neste sentido, comercializando objetos comuns 

es que o normal os quais viraram 

Há também iniciativas voltadas ao turismo histórico, cultural e rural, além de vertentes 

o município de Itu 

exerceu papel fundamental e de protagonismo na criação e consolidação de movimentos 

econômicos, sociais, políticos e culturais, devido à grande dinâmica que sempre permeou seu 
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território. Este fato criou uma herança histórica muito grand

Primeira Instância Turística do Estado de São Paulo no ano de 1979 (SANTOS, 2005).

A preocupação com a preservação da história do município fica evidente ao se avaliar 

os patrimônios tombados tanto pelo Instituto do Patrimôn

(Iphan) quanto pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico (Condephaat). Os imóveis protegidos são: Igreja e Convento Nossa Senhora do 

Carmo, Igreja Matriz da Nossa Senhora da Cande

Igreja do Senhor Bom Jesus, Fábrica de Tecidos São Luís e a Pedreira de Varvito.

 

Figura 94: Famoso orelhão gigante no município de Itu.Fonte: Wikipedia

 

 4.2. CARACTERIZAÇÃO 

 

 

território. Este fato criou uma herança histórica muito grande, a qual permitiu a criação da 

Primeira Instância Turística do Estado de São Paulo no ano de 1979 (SANTOS, 2005).

A preocupação com a preservação da história do município fica evidente ao se avaliar 

os patrimônios tombados tanto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) quanto pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
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Famoso orelhão gigante no município de Itu.Fonte: Wikipedia
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4.2.1. OBJETIVO E METODOLOGIA

Destacar principais características referentes aos parâmetros sociais no município de 

Itu e sua região, definida como sendo o eixo Campinas

 

4.2.1. ECONOMIA REGI

 

Itu está inserida no eixo Campinas

Seade, responde por um terço do PIB Industrial do Estado de São Paulo e é o segundo polo 

mais industrializado do país, superando Estados inteiros como Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Vários são os fatores que embasaram a formação e consolidação deste eixo industrial, sendo o 

primeiro deles uma “fuga” da Região Metropolitana de São Paulo.

 Entre os anos 2000 e 2010 a RMSP viu seu parque industrial ser reduzido de 42% para 

38%, valor que hoje pode ser ainda menor. A RMSP é extremamente superexplorada em 

termos imobiliários, não apresentando mais muitas ofertas às empresas tanto quantitativa 

como qualitativamente, além dos altos valores devido à especulação da escassez de terrenos.

 Outros fatores, como congestionamentos, poluição, segurança e crescimento de 

outros setores da economia, por exemplo, fizeram com que várias indústrias fossem buscar 

novas alternativas para sua instalação.  Neste sentido, ambas as regiões de Campinas e de 

Sorocaba apresentam excelentes contramedidas acerca dos problemas enfrentados na RMSP.

 Com excelente localização geográfica, rede de acesso multimodal completa com 

acesso ferroviário, rodoviário, aéreo e ligação com os portos do país, oferta de mão de obra 

qualificada, existência de grandes centros de pesquisa e universidades, a presença de 

indústrias de renome já instaladas, no conhecido “Corredor Asiático”, e claro, incentivos 

fiscais, o eixo Campinas-Sorocaba recebeu grandes investimentos no setor industrial, torn

seu parque industrial cada vez maior e diversificado.

 O conjunto de empresas que foi denominado como “Corredor Asiático” engloba 

grandes empresas como Toyota, Hyundai, Honda, Stanley, Sumitomo, LG, Samsung, Huawei, 

ZTE, CJ e Ajinomoto. Este potente g

aumentando ainda mais os investimentos e geração de riquezas na região. Outro fator 

importante para a consolidação deste polo industrial de alta tecnologia, segundo Santos Junior 

e Proença (2014), é a proximidade com o maior mercado consumidor da América do Sul, a 

Grande São Paulo. 

 

TODOLOGIA 

Destacar principais características referentes aos parâmetros sociais no município de 

Itu e sua região, definida como sendo o eixo Campinas-Sorocaba.  

4.2.1. ECONOMIA REGIONAL 
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da, existência de grandes centros de pesquisa e universidades, a presença de 

indústrias de renome já instaladas, no conhecido “Corredor Asiático”, e claro, incentivos 

Sorocaba recebeu grandes investimentos no setor industrial, torn

seu parque industrial cada vez maior e diversificado. 

O conjunto de empresas que foi denominado como “Corredor Asiático” engloba 

Toyota, Hyundai, Honda, Stanley, Sumitomo, LG, Samsung, Huawei, 

ZTE, CJ e Ajinomoto. Este potente grupo industrial atrai diversas empresas de suporte, 

aumentando ainda mais os investimentos e geração de riquezas na região. Outro fator 

importante para a consolidação deste polo industrial de alta tecnologia, segundo Santos Junior 

ximidade com o maior mercado consumidor da América do Sul, a 
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novas alternativas para sua instalação.  Neste sentido, ambas as regiões de Campinas e de 

resentam excelentes contramedidas acerca dos problemas enfrentados na RMSP. 

Com excelente localização geográfica, rede de acesso multimodal completa com 

acesso ferroviário, rodoviário, aéreo e ligação com os portos do país, oferta de mão de obra 

da, existência de grandes centros de pesquisa e universidades, a presença de 

indústrias de renome já instaladas, no conhecido “Corredor Asiático”, e claro, incentivos 

Sorocaba recebeu grandes investimentos no setor industrial, tornando 

O conjunto de empresas que foi denominado como “Corredor Asiático” engloba 

Toyota, Hyundai, Honda, Stanley, Sumitomo, LG, Samsung, Huawei, 

rupo industrial atrai diversas empresas de suporte, 

aumentando ainda mais os investimentos e geração de riquezas na região. Outro fator 

importante para a consolidação deste polo industrial de alta tecnologia, segundo Santos Junior 

ximidade com o maior mercado consumidor da América do Sul, a 
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 Ainda de acordo com a Fundação Seade, os investimentos contemplaram os ramos 

automotivo, farmacêutico, de produtos químicos e petroquímicos, refino de petróleo, 

máquinas e equipamentos, alimentos e bebidas, papel e celulose e minerais não metálicos.

 

 

Ainda de acordo com a Fundação Seade, os investimentos contemplaram os ramos 

automotivo, farmacêutico, de produtos químicos e petroquímicos, refino de petróleo, 

pamentos, alimentos e bebidas, papel e celulose e minerais não metálicos.
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Ainda de acordo com a Fundação Seade, os investimentos contemplaram os ramos 

automotivo, farmacêutico, de produtos químicos e petroquímicos, refino de petróleo, 

pamentos, alimentos e bebidas, papel e celulose e minerais não metálicos. 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

• Corredor urbano 

 Santos Junior e Proença (2014) citam em seu trabalho o documento internacional 

State of the World Cities 2010/2011 

sobre os eventos que formam novas formas urbanas que extrapolam os limites das 

metrópoles, criando-se o que denominam cidades

 É interessante aqui trabalhar com o conceito de corredores urbanos para a

formação do eixo Campinas

exemplos dados no documento, como entre Mumbai e Delhi na Índia que formam um 

corredor de urbanização de 1500 km, além de outras diferenças de implementação.

 Um corredor urbano seria uma “mega

conectar uma série de metrópoles por meio de uma linha de transporte terrestre. Este evento 

causa uma expansão vertiginosa sobre as áreas rurais e inocupadas ao longo das rodovias 

principais entre cada uma destas metrópoles. Isto acaba por formar o que os autores 

denominam um continuum urbano linear, o qual reflete um poderoso crescimento econômico 

e demográfico (SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014).

Figura 95: Corredor urbano Campinas

  

 

Santos Junior e Proença (2014) citam em seu trabalho o documento internacional 

State of the World Cities 2010/2011 – Cities for All: Bridging the Urban Divide, o q

sobre os eventos que formam novas formas urbanas que extrapolam os limites das 

se o que denominam cidades-região, mega-regiões e corredores urbanos.

É interessante aqui trabalhar com o conceito de corredores urbanos para a

formação do eixo Campinas-Sorocaba (Figura 95) apesar de em uma escala menor dos 

exemplos dados no documento, como entre Mumbai e Delhi na Índia que formam um 

corredor de urbanização de 1500 km, além de outras diferenças de implementação.

redor urbano seria uma “mega-fenômeno” urbano linear que acaba por 

conectar uma série de metrópoles por meio de uma linha de transporte terrestre. Este evento 

causa uma expansão vertiginosa sobre as áreas rurais e inocupadas ao longo das rodovias 

s entre cada uma destas metrópoles. Isto acaba por formar o que os autores 

denominam um continuum urbano linear, o qual reflete um poderoso crescimento econômico 

e demográfico (SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014). 

urbano Campinas-Sorocaba. Fonte: SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014.
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Santos Junior e Proença (2014) citam em seu trabalho o documento internacional 

Cities for All: Bridging the Urban Divide, o qual discorre 

sobre os eventos que formam novas formas urbanas que extrapolam os limites das 

regiões e corredores urbanos. 

É interessante aqui trabalhar com o conceito de corredores urbanos para analisar a 

pesar de em uma escala menor dos 

exemplos dados no documento, como entre Mumbai e Delhi na Índia que formam um 

corredor de urbanização de 1500 km, além de outras diferenças de implementação. 

fenômeno” urbano linear que acaba por 

conectar uma série de metrópoles por meio de uma linha de transporte terrestre. Este evento 

causa uma expansão vertiginosa sobre as áreas rurais e inocupadas ao longo das rodovias 

s entre cada uma destas metrópoles. Isto acaba por formar o que os autores 

denominam um continuum urbano linear, o qual reflete um poderoso crescimento econômico 

 
Sorocaba. Fonte: SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014. 
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O eixo Campinas-Sorocaba teria então como espinha dorsal a Rodovia Santos 

Dummont que cruza linearmente todos os cinco mun

seguir mostra essa conectividade proporcionada pela rodovia.

Figura 96: Divisão política da região a qual o Eixo Campinas
viária. Destaque para a Rodovia Santos Dummont. Fonte: SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014.

 

Sorocaba teria então como espinha dorsal a Rodovia Santos 

Dummont que cruza linearmente todos os cinco municípios que integram o eixo. A F

ividade proporcionada pela rodovia. 

Divisão política da região a qual o Eixo Campinas-Sorocaba faz parte bem como sua malha 
viária. Destaque para a Rodovia Santos Dummont. Fonte: SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014.
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Sorocaba teria então como espinha dorsal a Rodovia Santos 

icípios que integram o eixo. A Figura 96 a 

 

Sorocaba faz parte bem como sua malha 
viária. Destaque para a Rodovia Santos Dummont. Fonte: SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014. 
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• Campinas 

 O principal centro logístico é o município de Campinas, que se destaca no quesito da 

inovação tecnológica, com instituições de peso como a Unicamp

Getúlio Vargas (FGV), o Institu

instituições científicas e de pesquisa. Outro fator que justifica o protagonismo de Campinas é a 

presença do Aeroporto Internacional de Viracopos

e econômicos fazem ainda de Campinas a décima ci

 

Figura 

Conforme o documento 

de Prefeitos, apesar da grande queda de investimentos apresentada em 2013 

2012, apenas 179 municípios paulistas dos 600 contemplados pelo estudo tiveram aumento 

real em suas despesas com investimentos, dentre eles está Campinas e Salto com aumentos 

anuais de 84,7 e 72,5% respectivamente.

 

 

 

O principal centro logístico é o município de Campinas, que se destaca no quesito da 

inovação tecnológica, com instituições de peso como a Unicamp (Figura 97)

Getúlio Vargas (FGV), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Embrapa e 

instituições científicas e de pesquisa. Outro fator que justifica o protagonismo de Campinas é a 

presença do Aeroporto Internacional de Viracopos (Figura 98). Estes e outros fatores logísticos 

e econômicos fazem ainda de Campinas a décima cidade mais rica do país. 

Figura 97: Vista parcial do Campus da Unicamp. 

 

Conforme o documento “Finanças dos Municípios Paulistas 2014”, da Frente Nacional 

pesar da grande queda de investimentos apresentada em 2013 

2012, apenas 179 municípios paulistas dos 600 contemplados pelo estudo tiveram aumento 

real em suas despesas com investimentos, dentre eles está Campinas e Salto com aumentos 

anuais de 84,7 e 72,5% respectivamente. 
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O principal centro logístico é o município de Campinas, que se destaca no quesito da 

(Figura 97), a Fundação 

o Agronômico de Campinas (IAC), Embrapa e outras grandes 

instituições científicas e de pesquisa. Outro fator que justifica o protagonismo de Campinas é a 

. Estes e outros fatores logísticos 

 

, da Frente Nacional 

pesar da grande queda de investimentos apresentada em 2013 com relação a 

2012, apenas 179 municípios paulistas dos 600 contemplados pelo estudo tiveram aumento 

real em suas despesas com investimentos, dentre eles está Campinas e Salto com aumentos 
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• Sorocaba 

 Sorocaba está localizada a aproximadamente 100 km da capital do Estado e 

apresentou no ano de 2013 um PIB bruto de 21,7 bilhões de reais, subindo dez posições no 

ranking nacional em comparação ao ano de 2012, ocupando a vigésima posição nacional e 

apresentando um PIB per capita de cerca de 43 mil reais.

 Em uma análise estadual, Sorocaba ocupa o quinto lugar no ranking de 

desenvolvimento econômico, chegando a se enquadrar como o décimo município em 

investimentos no ano de 2013 segundo o documento Finanças dos Municípios 

com um montante de R$110.483.700,01 investidos. Entretanto, este valor representou uma 

queda de 52,5% do montante investido no ano de 2012, período o qual o país entrou em 

estado de recessão econômica, fato evidenciado pois mesmo tendo redu

pela metade, o município ainda ficou em décimo no ranking estadual.

 De acordo com informações da prefeitura há mais de 22 mil empresas instaladas no 

município e a produção industrial é exportada para mais de 120 países, o que demonst

visibilidade internacional de Sorocaba como fonte produtiva.

 Sobre a logística privilegiada de Sorocaba, o secretário de Desenvolvimento Econômico 

no ano de 2013, Geraldo Almeida, disse em matéria publicada no portal do Jornal Cruzeiro do 

Sul: "Temos ótima logística, amplas possibilidades de qualificar e oferecer mão de obra e 

excelente infraestrutura", comenta Almeida. "Atualmente, é mais fácil, por exemplo, um 

empresário sair de Sorocaba e se dirigir ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, do que sa

da Avenida Paulista, em São Paulo, e tentar chegar a Cumbica, em Guarulhos", compara o 

secretário. 

 

 

localizada a aproximadamente 100 km da capital do Estado e 

apresentou no ano de 2013 um PIB bruto de 21,7 bilhões de reais, subindo dez posições no 

ranking nacional em comparação ao ano de 2012, ocupando a vigésima posição nacional e 
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investimentos no ano de 2013 segundo o documento Finanças dos Municípios 

com um montante de R$110.483.700,01 investidos. Entretanto, este valor representou uma 

queda de 52,5% do montante investido no ano de 2012, período o qual o país entrou em 

estado de recessão econômica, fato evidenciado pois mesmo tendo reduzido seu investimento 

pela metade, o município ainda ficou em décimo no ranking estadual. 

De acordo com informações da prefeitura há mais de 22 mil empresas instaladas no 

município e a produção industrial é exportada para mais de 120 países, o que demonst

visibilidade internacional de Sorocaba como fonte produtiva. 

Sobre a logística privilegiada de Sorocaba, o secretário de Desenvolvimento Econômico 

no ano de 2013, Geraldo Almeida, disse em matéria publicada no portal do Jornal Cruzeiro do 

ótima logística, amplas possibilidades de qualificar e oferecer mão de obra e 

excelente infraestrutura", comenta Almeida. "Atualmente, é mais fácil, por exemplo, um 

empresário sair de Sorocaba e se dirigir ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, do que sa

da Avenida Paulista, em São Paulo, e tentar chegar a Cumbica, em Guarulhos", compara o 
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localizada a aproximadamente 100 km da capital do Estado e 

apresentou no ano de 2013 um PIB bruto de 21,7 bilhões de reais, subindo dez posições no 

ranking nacional em comparação ao ano de 2012, ocupando a vigésima posição nacional e 

Em uma análise estadual, Sorocaba ocupa o quinto lugar no ranking de 

desenvolvimento econômico, chegando a se enquadrar como o décimo município em 

investimentos no ano de 2013 segundo o documento Finanças dos Municípios Paulistas 2014, 

com um montante de R$110.483.700,01 investidos. Entretanto, este valor representou uma 

queda de 52,5% do montante investido no ano de 2012, período o qual o país entrou em 

zido seu investimento 

De acordo com informações da prefeitura há mais de 22 mil empresas instaladas no 

município e a produção industrial é exportada para mais de 120 países, o que demonstra a 

Sobre a logística privilegiada de Sorocaba, o secretário de Desenvolvimento Econômico 

no ano de 2013, Geraldo Almeida, disse em matéria publicada no portal do Jornal Cruzeiro do 

ótima logística, amplas possibilidades de qualificar e oferecer mão de obra e 

excelente infraestrutura", comenta Almeida. "Atualmente, é mais fácil, por exemplo, um 

empresário sair de Sorocaba e se dirigir ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, do que sair 

da Avenida Paulista, em São Paulo, e tentar chegar a Cumbica, em Guarulhos", compara o 
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Figura 98: 

 

Almeida destaca a importância da diversificação do setor produtivo nas regiões 

administrativas de Campinas e Sorocaba. "Em determinados polos de desenvolvimento, a 

indústria foca apenas em um segmento. Uma das vantagens do eixo Campinas

o setor produtivo é bastante diversificado, ou seja, se um setor não vai bem, os demais têm a 

possibilidade de compensar a queda", explica o secretário. 

A participação de Campinas no valor adicionado fiscal da indústria de transformação é de 27% 

e de Sorocaba apenas 6,6%. A diferença decorre do desenvolvimento de cidades como Jundiaí, 

Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Piracicaba, Vinhedo, Atibaia, Itupeva e Rio Claro.

Diante deste cenário, o secretário faz uma alerta: "Precisamos induzir o 

desenvolvimento de cidades vizinhas a Sorocaba como Votorantim, Araçoiaba da Serra, 

Boituva e outras. Não adianta apenas Sorocaba crescer economicamente. A região inteira 

precisa buscar desenvolvimento sustentável", comenta Almeida. 

O secretário acredita que, nos próximos lev

participação ainda maior no PIB industrial, já que o estudo da Fundação Seade é referente ao 

período que antecede a instalação da Toyota no município. "Após 2010, a Toyota e suas 

sistemistas entraram em operação. O

ou ampliaram investimentos em Sorocaba e região, como a Case, Emerson e JCB. 

Provavelmente, os índices atuais já são melhores", analisa.

 

: Aeronaves em parte do Aeroporto de Viracopos. 

Almeida destaca a importância da diversificação do setor produtivo nas regiões 

administrativas de Campinas e Sorocaba. "Em determinados polos de desenvolvimento, a 

indústria foca apenas em um segmento. Uma das vantagens do eixo Campinas

tor produtivo é bastante diversificado, ou seja, se um setor não vai bem, os demais têm a 

possibilidade de compensar a queda", explica o secretário. 

A participação de Campinas no valor adicionado fiscal da indústria de transformação é de 27% 

apenas 6,6%. A diferença decorre do desenvolvimento de cidades como Jundiaí, 

Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Piracicaba, Vinhedo, Atibaia, Itupeva e Rio Claro.

Diante deste cenário, o secretário faz uma alerta: "Precisamos induzir o 

dades vizinhas a Sorocaba como Votorantim, Araçoiaba da Serra, 

Boituva e outras. Não adianta apenas Sorocaba crescer economicamente. A região inteira 

precisa buscar desenvolvimento sustentável", comenta Almeida. 

O secretário acredita que, nos próximos levantamentos, a região de Sorocaba terá uma 

participação ainda maior no PIB industrial, já que o estudo da Fundação Seade é referente ao 

período que antecede a instalação da Toyota no município. "Após 2010, a Toyota e suas 

sistemistas entraram em operação. Outras empresas de grande porte também se instalaram 

ou ampliaram investimentos em Sorocaba e região, como a Case, Emerson e JCB. 

Provavelmente, os índices atuais já são melhores", analisa. 
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Almeida destaca a importância da diversificação do setor produtivo nas regiões 

administrativas de Campinas e Sorocaba. "Em determinados polos de desenvolvimento, a 
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possibilidade de compensar a queda", explica o secretário.  
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antamentos, a região de Sorocaba terá uma 

participação ainda maior no PIB industrial, já que o estudo da Fundação Seade é referente ao 

período que antecede a instalação da Toyota no município. "Após 2010, a Toyota e suas 

utras empresas de grande porte também se instalaram 

ou ampliaram investimentos em Sorocaba e região, como a Case, Emerson e JCB. 
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De acordo com um dos autores do estudo da Fundação Seade, Haroldo T

últimos 20 anos, nenhuma montadora anunciou novas unidades na região metropolitana. Em 

contrapartida, de 2010 para cá, a Toyota construiu nova fábrica em Sorocaba

Hyundai, em Piracicaba", acentua.

 

Figura 99: Vista da fábrica da Toyota no município de Sorocaba.

 

• Investimento e desaceleração

Entre os anos de 2000 e 2010 o

ordem de US$ 21,5 bilhões. A maior fatia deste investimento ficou na 

Campinas, com 15,05 bilhões. 

O resultado do crescimento e investimentos concentrado nestas duas regiões foi

aumento da participação do Valor Adicionado Fiscal Industrial 

Estado em 2000 para 33,5% em 2010.

Além do grande destaque para Sorocaba, conforme discutido anteriormente, pode

perceber que todos os municípios integrantes do eixo Campinas

colocados em termos do m

participaram da pesquisa (Figura 100)

Em reportagem de Tulio Kruse publicada no portal de economia do Jornal Estadão no 

dia 22 de outubro de 2015, o jornalista aborda a desaceleração na produção do eix

Sorocaba e seus impactos. 

 

De acordo com um dos autores do estudo da Fundação Seade, Haroldo T

últimos 20 anos, nenhuma montadora anunciou novas unidades na região metropolitana. Em 

contrapartida, de 2010 para cá, a Toyota construiu nova fábrica em Sorocaba

Hyundai, em Piracicaba", acentua. 

Vista da fábrica da Toyota no município de Sorocaba. 

Investimento e desaceleração 

Entre os anos de 2000 e 2010 opolo Campinas-Sorocaba recebeu investimento da 

. A maior fatia deste investimento ficou na Região Metropolitana de 

15,05 bilhões. Muitas indústrias se instalaram nesta região (Figura 100). 

O resultado do crescimento e investimentos concentrado nestas duas regiões foi

aumento da participação do Valor Adicionado Fiscal Industrial (VAF) de 28,3% do total do 

Estado em 2000 para 33,5% em 2010. 

Além do grande destaque para Sorocaba, conforme discutido anteriormente, pode

perceber que todos os municípios integrantes do eixo Campinas-Sorocaba ficaram muito bem 

colocados em termos do montante investido no ano de 2013, onde 600 municípios 

(Figura 100). 

Em reportagem de Tulio Kruse publicada no portal de economia do Jornal Estadão no 

dia 22 de outubro de 2015, o jornalista aborda a desaceleração na produção do eix
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De acordo com um dos autores do estudo da Fundação Seade, Haroldo Torres, “Nos 

últimos 20 anos, nenhuma montadora anunciou novas unidades na região metropolitana. Em 

contrapartida, de 2010 para cá, a Toyota construiu nova fábrica em Sorocaba (Figura 99) e a 

 

 

recebeu investimento da 

Região Metropolitana de 

Muitas indústrias se instalaram nesta região (Figura 100).  

O resultado do crescimento e investimentos concentrado nestas duas regiões foi o 

(VAF) de 28,3% do total do 

Além do grande destaque para Sorocaba, conforme discutido anteriormente, pode-se 

Sorocaba ficaram muito bem 

ontante investido no ano de 2013, onde 600 municípios 

Em reportagem de Tulio Kruse publicada no portal de economia do Jornal Estadão no 

dia 22 de outubro de 2015, o jornalista aborda a desaceleração na produção do eixo Campinas-
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De acordo com a reportagem, os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba viraram alvos de 

expansão imobiliária após a grande promessa de desenvolvimento da região, entretanto, os 

planos de especulação estão atualmente atras

eixo por causa da grande recessão e crise política que vive o país.

A situação pode ser percebida através de alguns fatos, segundo Kruse, como a 

instalação de ao menos 12 novas indústrias no período de 2012 a 2

município de Itu, mas em contrapartida a taxa de desemprego de Sorocaba ir para mais de 

10%, ficando inclusive abaixo da média estadual da época da reportagem que era de 8,7%.

O anúncio da instalação na região da empresa chinesa Foxconn, 

componentes eletrônicos que tem a Apple Inc. como sua principal cliente, fez com que amplos 

investimentos imobiliários fossem realizados para atender aos novos moradores, a nova 

demanda de trabalhadores e também empresas que a multinacion

imediações do eixo Campinas

Porém, conforme supracitado, a atual crise brasileira fez com que a conclusão da 

fábrica inicialmente prevista para 2016 fosse adiada para 2020, tornando as vendas dos 

investimentos imobiliários muito abaixo do esperado.

O diretor de marketing da Conspar, Marcus Cunha, construtora responsável por 

investimentos na região, disse à reportagem que acredita que a região de Itu será a “bola da 

vez” de investimentos assim que o mercado reaquecer. Marcus 

serão instaladas na região e que o vetor de crescimento de cidades como Campinas, Sorocaba 

e Jundiaí aponta para o interior de Itu.

 

 

De acordo com a reportagem, os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba viraram alvos de 

expansão imobiliária após a grande promessa de desenvolvimento da região, entretanto, os 

planos de especulação estão atualmente atrasados devido à queda na produção industrial do 

eixo por causa da grande recessão e crise política que vive o país. 

A situação pode ser percebida através de alguns fatos, segundo Kruse, como a 

instalação de ao menos 12 novas indústrias no período de 2012 a 2015 no entorno do 

município de Itu, mas em contrapartida a taxa de desemprego de Sorocaba ir para mais de 

10%, ficando inclusive abaixo da média estadual da época da reportagem que era de 8,7%.

O anúncio da instalação na região da empresa chinesa Foxconn, uma fabricante de 

componentes eletrônicos que tem a Apple Inc. como sua principal cliente, fez com que amplos 

investimentos imobiliários fossem realizados para atender aos novos moradores, a nova 

demanda de trabalhadores e também empresas que a multinacional iria atrair para as 

imediações do eixo Campinas-Sorocaba. 

Porém, conforme supracitado, a atual crise brasileira fez com que a conclusão da 

fábrica inicialmente prevista para 2016 fosse adiada para 2020, tornando as vendas dos 

muito abaixo do esperado. 

O diretor de marketing da Conspar, Marcus Cunha, construtora responsável por 

investimentos na região, disse à reportagem que acredita que a região de Itu será a “bola da 

vez” de investimentos assim que o mercado reaquecer. Marcus cita que empresas satélites 

serão instaladas na região e que o vetor de crescimento de cidades como Campinas, Sorocaba 

e Jundiaí aponta para o interior de Itu. 
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De acordo com a reportagem, os municípios de Itu, Salto e Indaiatuba viraram alvos de 

expansão imobiliária após a grande promessa de desenvolvimento da região, entretanto, os 

ados devido à queda na produção industrial do 

A situação pode ser percebida através de alguns fatos, segundo Kruse, como a 

015 no entorno do 

município de Itu, mas em contrapartida a taxa de desemprego de Sorocaba ir para mais de 

10%, ficando inclusive abaixo da média estadual da época da reportagem que era de 8,7%. 

uma fabricante de 

componentes eletrônicos que tem a Apple Inc. como sua principal cliente, fez com que amplos 

investimentos imobiliários fossem realizados para atender aos novos moradores, a nova 

al iria atrair para as 

Porém, conforme supracitado, a atual crise brasileira fez com que a conclusão da 

fábrica inicialmente prevista para 2016 fosse adiada para 2020, tornando as vendas dos 

O diretor de marketing da Conspar, Marcus Cunha, construtora responsável por 

investimentos na região, disse à reportagem que acredita que a região de Itu será a “bola da 

cita que empresas satélites 

serão instaladas na região e que o vetor de crescimento de cidades como Campinas, Sorocaba 
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Figura 100:  Indústrias instaladas entre 2013 e 2015 na região de Itu, parte integrante do eixo 

Onde: (1): Fábrica de empilhadeiras, inaugurada no primeiro semestre de 2015; (2): Fabricante de tubos 

de polietileno, instalada no segundo semestre de 2

(4): Fabricante de ventiladores industriais para túneis de mineradoras e metrôs, inaugurada no segundo 

semestre de 2013; (5): Empresa de peças e acessórios para veículos, instalada no primeiro semestre 

2014; (6): Fábrica de retíficas cilíndricas, instalada em 2013; (7): Fabricante de ferramentas rotativas, 

inaugurada em outubro de 2014; (8): Empresa do setor de máquinas e equipamentos, inaugurada em 

2014. 

Fonte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mi

 

• Desafio 

A conurbação de Campinas com Sorocaba preocupa os estudiosos urbanistas. Santos 

Junior e Proença (2014) dizem que o grande desafio da formação deste eixo está na 

governabilidade e nas políticas públicas de o

ofertada pelo Governo Estadual.

Os autores propõem a criação de uma “Agência de Governança Metropolitana”, como 

forma de fiscalizar e atenuar estes problemas, bem como apaziguar o que chamam de “guerra 

fiscal predatória” onde as cidades disputam as empresas e indústrias. Este modelo de governo 

metropolitano poderia auxiliar não só as regiões metropolitanas em ascensão 

– mas também as que já estão constituídas.

 

Indústrias instaladas entre 2013 e 2015 na região de Itu, parte integrante do eixo 
Campinas-Sorocaba. 

Onde: (1): Fábrica de empilhadeiras, inaugurada no primeiro semestre de 2015; (2): Fabricante de tubos 

de polietileno, instalada no segundo semestre de 2013; (3): Fabricante de autopeças, instalada em 2013; 

(4): Fabricante de ventiladores industriais para túneis de mineradoras e metrôs, inaugurada no segundo 

semestre de 2013; (5): Empresa de peças e acessórios para veículos, instalada no primeiro semestre 

2014; (6): Fábrica de retíficas cilíndricas, instalada em 2013; (7): Fabricante de ferramentas rotativas, 

inaugurada em outubro de 2014; (8): Empresa do setor de máquinas e equipamentos, inaugurada em 

Fonte: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zAWxDddZEpX4.kV5X1b2Wyias (editado). 

A conurbação de Campinas com Sorocaba preocupa os estudiosos urbanistas. Santos 

Junior e Proença (2014) dizem que o grande desafio da formação deste eixo está na 

governabilidade e nas políticas públicas de ocupação do solo e oferta de infraestrutura 

ofertada pelo Governo Estadual. 

Os autores propõem a criação de uma “Agência de Governança Metropolitana”, como 

forma de fiscalizar e atenuar estes problemas, bem como apaziguar o que chamam de “guerra 

predatória” onde as cidades disputam as empresas e indústrias. Este modelo de governo 

metropolitano poderia auxiliar não só as regiões metropolitanas em ascensão 

mas também as que já estão constituídas. 
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Indústrias instaladas entre 2013 e 2015 na região de Itu, parte integrante do eixo 

Onde: (1): Fábrica de empilhadeiras, inaugurada no primeiro semestre de 2015; (2): Fabricante de tubos 

013; (3): Fabricante de autopeças, instalada em 2013; 

(4): Fabricante de ventiladores industriais para túneis de mineradoras e metrôs, inaugurada no segundo 

semestre de 2013; (5): Empresa de peças e acessórios para veículos, instalada no primeiro semestre de 

2014; (6): Fábrica de retíficas cilíndricas, instalada em 2013; (7): Fabricante de ferramentas rotativas, 

inaugurada em outubro de 2014; (8): Empresa do setor de máquinas e equipamentos, inaugurada em 

d=zAWxDddZEpX4.kV5X1b2Wyias (editado).  

A conurbação de Campinas com Sorocaba preocupa os estudiosos urbanistas. Santos 

Junior e Proença (2014) dizem que o grande desafio da formação deste eixo está na 

cupação do solo e oferta de infraestrutura 

Os autores propõem a criação de uma “Agência de Governança Metropolitana”, como 

forma de fiscalizar e atenuar estes problemas, bem como apaziguar o que chamam de “guerra 

predatória” onde as cidades disputam as empresas e indústrias. Este modelo de governo 

metropolitano poderia auxiliar não só as regiões metropolitanas em ascensão – e as que virão 
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Outro fator de preocupação com est

por parte do poder público é a superexploração de recursos naturais, principalmente a água. 

Esta escassez de água, amplamente vivenciada no município de Itu em 2014

sérias consequências para a população além de inviabilizar a instalação de muitas indústrias.

 

Figura 101: Montagem com a situação vivida pela população de Itu durante a crise hídrica em 2014.

 

O alto crescimento demográfico pode ser observado na região 

histórico da taxa média de crescimento populacional dos cinco municípios formadores do eixo 

Campinas-Sorocaba em relação à do Estado de São Paulo

crescerem mais demograficamente que a média Estadual desde a

de Campinas na década de 90 (SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014).

Tabela 18: Taxa de crescimento populacional 

Localidade 1980

Itu 3,39
Salto 4,95
Sorocaba 3,12
Campinas 2,22
Indaiatuba 5,45
Total do Estado de São Paulo 2,12

Fonte: SEADE, 2014 apud in SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014.

Conforme os autores explicitam, o grande destaque é Indaiatuba

de 33 anos teve sua população praticamente quadruplicada, passando de 56.243 habitantes 

em 1980 para 222,042 em 2013.

 

Outro fator de preocupação com este adensamento urbano sem grande fiscalização 

por parte do poder público é a superexploração de recursos naturais, principalmente a água. 

Esta escassez de água, amplamente vivenciada no município de Itu em 2014 (Figura 101)

a população além de inviabilizar a instalação de muitas indústrias.

Montagem com a situação vivida pela população de Itu durante a crise hídrica em 2014.

O alto crescimento demográfico pode ser observado na região se analisarmos o 

histórico da taxa média de crescimento populacional dos cinco municípios formadores do eixo 

Sorocaba em relação à do Estado de São Paulo (Tabela 18). Todos os municípios 

crescerem mais demograficamente que a média Estadual desde a década de 80, com exceção 

de Campinas na década de 90 (SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014). 

Taxa de crescimento populacional – Eixo Campinas-Sorocaba – 1980 a 2013.

1980-1991 1991-2000 2000-2010 2010-2013 

3,39 2,67 1,32 1,06 
4,95 2,95 1,27 0,96 
3,12 3,02 1,75 1,26 
2,22 1,54 1,09 1,01 
5,45 4,34 3,22 2,36 
2,12 1,82 1,09 0,87 

Fonte: SEADE, 2014 apud in SANTOS JUNIOR e PROENÇA, 2014. 

os autores explicitam, o grande destaque é Indaiatuba, que em um período 

de 33 anos teve sua população praticamente quadruplicada, passando de 56.243 habitantes 

em 1980 para 222,042 em 2013. 
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e adensamento urbano sem grande fiscalização 

por parte do poder público é a superexploração de recursos naturais, principalmente a água. 

(Figura 101), traria 

a população além de inviabilizar a instalação de muitas indústrias. 

 
Montagem com a situação vivida pela população de Itu durante a crise hídrica em 2014. 

se analisarmos o 

histórico da taxa média de crescimento populacional dos cinco municípios formadores do eixo 

. Todos os municípios 

década de 80, com exceção 

1980 a 2013. 

que em um período 

de 33 anos teve sua população praticamente quadruplicada, passando de 56.243 habitantes 
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Em outro estudo da Fundação Seade, o SSPP 

Populacionais – consta as seguintes projeções para as Regiões Metropolitanas de Campinas e 

Sorocaba para o ano de 2030

Tabela 19: Projeção populacional para as Regiões Metropolitanas de Campinas e Sorocaba 

Ano Localidade 

2030 Região Metropolitana de Campinas
2030 Região Metropolitana de Sorocaba

 
 Se somadas as populações de ambas as regiões temos um total de cerca de cinco 

milhões e meio de pessoas, deixando evidente mais uma vez a importância em se ter um 

planejamento urbano, ambiental e de redes que acompanhe paralelamente todo o 

crescimento demográfico e econômico 

e aqueles do seu entorno. Desta forma, deve

infraestruturas de transporte e abastecimento já existentes, realizar obras de reparo para sua 

conservação e evitar desperdícios de recursos.

 

4.2.2. ECONOMIA DO M

 
Como dito até aqui, o município de Itu possui grande vocação turística, como 

localização geográfica privilegiada, estando às margens de importantes rodovias, fazendo 

parte do eixo Campinas-Sorocaba, eleito em 2013 pela Fundação Seade o segundo maior PIB 

industrial brasileiro com US$21,5 bilhões investidos entre os anos 2000 e 2010. Além da 

localização, a forte presença do patrimônio histórico cultural e vasta infraestrutura, faz

estar apta a fazer do turismo também uma importantíssima fonte de arrecadação.

A cidade conta ainda com supermercados e hipermercados, entre eles: Extra 

Hipermercados, Carrefour Bairro, Pão de Açúcar Supermercado, Tenda Atacado, Dia% e 

Hipermercado Walmart.Dentre as indústrias da região, destacam

Sapa Aluminium, Starrett, Hewlett Packard, Lenovo do Brasil/CCE, além das empresas 

japonesas que produzem peças para a Toyota: Sumitomo Corporation do Brasil, Aisin Seiki, 

Nissim Break, Vuteq e Kanaflex.

 

 

 

 

Em outro estudo da Fundação Seade, o SSPP – Sistema Seade de 

consta as seguintes projeções para as Regiões Metropolitanas de Campinas e 

Sorocaba para o ano de 2030 (Tabela 19).  

Projeção populacional para as Regiões Metropolitanas de Campinas e Sorocaba 

Homens Mulheres Total 

Região Metropolitana de Campinas 1.677.203 1.750.079 3.427.282 
Região Metropolitana de Sorocaba 1.008.690 1.036.620 2.045.310 

Se somadas as populações de ambas as regiões temos um total de cerca de cinco 

milhões e meio de pessoas, deixando evidente mais uma vez a importância em se ter um 

planejamento urbano, ambiental e de redes que acompanhe paralelamente todo o 

gráfico e econômico dos municípios integrantes do eixo Campinas

queles do seu entorno. Desta forma, deve-se buscar um melhor aproveitamento das 

infraestruturas de transporte e abastecimento já existentes, realizar obras de reparo para sua 

rvação e evitar desperdícios de recursos. 

4.2.2. ECONOMIA DO MUNICÍPIO DE ITU 

Como dito até aqui, o município de Itu possui grande vocação turística, como 

localização geográfica privilegiada, estando às margens de importantes rodovias, fazendo 

Sorocaba, eleito em 2013 pela Fundação Seade o segundo maior PIB 

industrial brasileiro com US$21,5 bilhões investidos entre os anos 2000 e 2010. Além da 

localização, a forte presença do patrimônio histórico cultural e vasta infraestrutura, faz

estar apta a fazer do turismo também uma importantíssima fonte de arrecadação.

A cidade conta ainda com supermercados e hipermercados, entre eles: Extra 

Hipermercados, Carrefour Bairro, Pão de Açúcar Supermercado, Tenda Atacado, Dia% e 

Walmart.Dentre as indústrias da região, destacam-se: Brasil Kirin (Schincariol), 

Sapa Aluminium, Starrett, Hewlett Packard, Lenovo do Brasil/CCE, além das empresas 

japonesas que produzem peças para a Toyota: Sumitomo Corporation do Brasil, Aisin Seiki, 

sim Break, Vuteq e Kanaflex. 
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Sistema Seade de Projeções 

consta as seguintes projeções para as Regiões Metropolitanas de Campinas e 

Projeção populacional para as Regiões Metropolitanas de Campinas e Sorocaba – 2030. 

Se somadas as populações de ambas as regiões temos um total de cerca de cinco 

milhões e meio de pessoas, deixando evidente mais uma vez a importância em se ter um 

planejamento urbano, ambiental e de redes que acompanhe paralelamente todo o 

os municípios integrantes do eixo Campinas-Sorocaba 

se buscar um melhor aproveitamento das 

infraestruturas de transporte e abastecimento já existentes, realizar obras de reparo para sua 

Como dito até aqui, o município de Itu possui grande vocação turística, como 

localização geográfica privilegiada, estando às margens de importantes rodovias, fazendo 

Sorocaba, eleito em 2013 pela Fundação Seade o segundo maior PIB 

industrial brasileiro com US$21,5 bilhões investidos entre os anos 2000 e 2010. Além da 

localização, a forte presença do patrimônio histórico cultural e vasta infraestrutura, fazem Itu 

estar apta a fazer do turismo também uma importantíssima fonte de arrecadação. 

A cidade conta ainda com supermercados e hipermercados, entre eles: Extra 

Hipermercados, Carrefour Bairro, Pão de Açúcar Supermercado, Tenda Atacado, Dia% e 

se: Brasil Kirin (Schincariol), 

Sapa Aluminium, Starrett, Hewlett Packard, Lenovo do Brasil/CCE, além das empresas 

japonesas que produzem peças para a Toyota: Sumitomo Corporation do Brasil, Aisin Seiki, 
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• Renda média dos empregos formais em Itu

Os dados de renda na Tabela

rendimento dos empregos formais, obviamente um dos motivos foi o crescente aumento do 

salário mínimo ao longo dos anos.

Uma das possíveis explicações para a média do rendimento do município de Itu estar 

sempre abaixo se comparada à média do Estado de São Paulo (

quantidade de cargos técnicos e executivos extremamente valorados que 

urbanos como a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Campinas, a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e também a região do município de 

Ribeirão Preto e outros centros urbanos possuem.

Tabela 20: Rendimento médio do Total de Empregos Formais 

Rendimento Médio do Total de 
Empregos Formais (Em reais correntes)

1999 756,59 
2000 768,64 
2001 796,06 
2002 865,53 
2003 979,85 
2004 1.018,58 
2005 1.096,03 
2006 1.215,08 
2007 1.321,81 
2008 1.436,94 
2009 1.561,81 
2010 1.671,32 
2011 1.778,34 
2012 1.939,72 
2013 2.146,76 
2014 2.321,79 

 

Renda média dos empregos formais em Itu 

s dados de renda na Tabela 20mostram que houve um crescimento exponencial do 

rendimento dos empregos formais, obviamente um dos motivos foi o crescente aumento do 

longo dos anos. 

Uma das possíveis explicações para a média do rendimento do município de Itu estar 

sempre abaixo se comparada à média do Estado de São Paulo (Tabela 20 e Figura 102) 

quantidade de cargos técnicos e executivos extremamente valorados que os grandes centros 

urbanos como a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Campinas, a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e também a região do município de 

Ribeirão Preto e outros centros urbanos possuem. 

Rendimento médio do Total de Empregos Formais – Itu – 1999 a 2014. 

 
Empregos Formais (Em reais correntes) 

Salário mínimo vigente 
(R$) 

136,00 
151,00 
180,00 
200,00 
240,00 
260,00 
300,00 
350,00 
380,00 
415,00 
465,00 
510,00 
545,00 
622,00 
678,00 
724,00 
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mostram que houve um crescimento exponencial do 

rendimento dos empregos formais, obviamente um dos motivos foi o crescente aumento do 

Uma das possíveis explicações para a média do rendimento do município de Itu estar 

Tabela 20 e Figura 102) é a 

os grandes centros 

urbanos como a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Campinas, a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e também a região do município de 
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Figura 102: Gráfico mostrando a evolução do rendimento médio do total de empregos formais para o 
município de Itu, a Região do Governo de Sorocaba e o Estado de São Paulo.

 

 

• PIB 

 A seguir serão apresentados dados sobre o Produto Interno Bruto municipal no 

período de 1999 a 2013 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

21, Figuras 103 e 104). 

 

Gráfico mostrando a evolução do rendimento médio do total de empregos formais para o 
município de Itu, a Região do Governo de Sorocaba e o Estado de São Paulo.

serão apresentados dados sobre o Produto Interno Bruto municipal no 

período de 1999 a 2013 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

21, Figuras 103 e 104). 
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Gráfico mostrando a evolução do rendimento médio do total de empregos formais para o 
município de Itu, a Região do Governo de Sorocaba e o Estado de São Paulo. 

serão apresentados dados sobre o Produto Interno Bruto municipal no 

período de 1999 a 2013 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Tabela 

21, Figuras 103 e 104). 
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Tabela 21: Produto Interno Bruto – Itu – 1999 a 2013.

 

 1999 2000 2001 2002 

Agropecuá
ria 

6.993 6.398 12.540 13.056 

Indústria 
441.27

6 
529.39

6 
436.09

7 
480.20

8 

Serviços* 
647.67

6 
698.50

1 
698.87

8 
825.74

9 

Impostos 
sobre 

produtos 
líquidos de 
subsídios a 

preços 
correntes 

296.93
2 

296.28
9 

242.49
0 

283.41
4 

PIB a 
preços 

correntes 

1.392.8
77 

1.530.5
84 

1.390.0
05 

1.602.4
28 

Administra
ção, saúde 
e educação 
públicas e 
seguridade 

social, a 
preços 

correntes 

- - - - 

PIB per 
capita 

- - - - 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
1: (*)Exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social para os anos de 2010 em diante.
NOTA 2: Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 1999 a 2009 têm como referência o ano d
NOTA 3: Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 2010 a 2013 (série revisada) têm como referência o
a nova referência das Contas Nacionais. 

 

1999 a 2013. 

Produto Interno Bruto (PIB) 
(mil reais) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

15.291 17.386 17.028 16.859 20.213 23.298 20.876 27.209

671.89
7 

859.60
8 

992.32
6 

1.139.4
26 

1.216.9
89 

1.342.9
56 

1.382.3
22 

1.463.1

983.51
3 

1.080.1
31 

1.250.3
73 

1.506.0
52 

1.637.2
02 

1.720.0
67 

2.093.2
78 

1.823.0

329.59
4 

439.20
0 

433.31
4 

499.21
3 

513.11
1 

580.37
0 

634.73
7 

728.82

2.000.2
96 

2.396.3
26 

2.693.0
41 

3.161.5
50 

3.387.5
16 

3.666.6
91 

4.131.2
13 

4.415.1

- - - - - - - 
372.87

- - - - - - - 28.633

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus 
1: (*)Exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social para os anos de 2010 em diante. 
NOTA 2: Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 1999 a 2009 têm como referência o ano de 2002. 
NOTA 3: Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 2010 a 2013 (série revisada) têm como referência o
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2010 2011 2012 2013 

27.209 26.477 21.910 30.224 

1.463.1
90 

1.591.0
09 

1.752.8
52 

1.945.2
20 

1.823.0
71 

2.681.7
22 

2.492.5
54 

2.806.4
94 

728.82
1 

804.77
3 

1.015.8
39 

1.352.1
84 

4.415.1
64 

5.506.8
03 

5.733.7
76 

6.660.9
40 

372.87
3 

402.82
2 

450.62
2 

526.81
8 

28.633 35.393 36.525 40.645 

Franca de Manaus – SUFRAMA. NOTA 

 
NOTA 3: Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios para o período de 2010 a 2013 (série revisada) têm como referência o ano de 2010, seguindo, portanto, 
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Figura 103: Gráfico referente ao PIB do município de Itu no período de 1999 a 2013.

 

Figura 104: Evolução do PIB per capita do município de Itu em comparação à Região de Governo de 

 

Gráfico referente ao PIB do município de Itu no período de 1999 a 2013.

Evolução do PIB per capita do município de Itu em comparação à Região de Governo de 
e o Estado de São Paulo.
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Gráfico referente ao PIB do município de Itu no período de 1999 a 2013. 

 
Evolução do PIB per capita do município de Itu em comparação à Região de Governo de Sorocaba 
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• Agropecuária 

Apesar de a agricultura ter sido uma das principais responsáveis pelo imenso 

crescimento de Itu no século XIX, hoje ela é o setor que menos contribui para o PIB municipal

(Tabela 21). 

• Pecuária 

Pela análise da Tabela 22, p

galináceos ao longo da década de 90 e no final dos anos 2000. Isto se deve ao fato da carne de 

frango ser uma fonte de proteína animal mais barata para o consumidor e rentável para o 

produtor, tornando seu mercado favorável, apesar da imensa queda no período de 2010 a 

2012. É interessante notar que a também brusca queda entre os anos de 2005 e 2006, pois foi 

neste período que houve um grande surto mundial da gripe H5N1, a gripe aviária. Isto fez

que o Brasil – um dos principais exportadores de carne de frango do mundo 

produção. 

De forma geral, os dados 

sudeste do país (com exclusão das faixas litorâneas), onde a prioridade no

de frango, a suína e a bovina, respectivamente.

• Produção agrossilvipastoril

Os grandes destaques são o leite o os ovos de galinha

prima de diversos subprodutos como o queijo, produtos de 

como as fontes de vitaminas para bebês e diversos outros produtos. Já os ovos de galinha são 

a fonte de proteína animal mais barata do mercado, amplamente consumida pela população 

diretamente ou como produto base para uma 

 

Apesar de a agricultura ter sido uma das principais responsáveis pelo imenso 

crescimento de Itu no século XIX, hoje ela é o setor que menos contribui para o PIB municipal

Tabela 22, pode-se perceber claramente a expressiva criação de 

galináceos ao longo da década de 90 e no final dos anos 2000. Isto se deve ao fato da carne de 

frango ser uma fonte de proteína animal mais barata para o consumidor e rentável para o 

tornando seu mercado favorável, apesar da imensa queda no período de 2010 a 

2012. É interessante notar que a também brusca queda entre os anos de 2005 e 2006, pois foi 

neste período que houve um grande surto mundial da gripe H5N1, a gripe aviária. Isto fez

um dos principais exportadores de carne de frango do mundo 

De forma geral, os dados da Tabela 22 mostram um padrão observado na região 

sudeste do país (com exclusão das faixas litorâneas), onde a prioridade no consumo de carne é 

de frango, a suína e a bovina, respectivamente. 

Produção agrossilvipastoril 

grandes destaques são o leite o os ovos de galinha (Tabela 23). O leite é a matéria 

prima de diversos subprodutos como o queijo, produtos de panificadoras e industrializados, 

como as fontes de vitaminas para bebês e diversos outros produtos. Já os ovos de galinha são 

a fonte de proteína animal mais barata do mercado, amplamente consumida pela população 

diretamente ou como produto base para uma série de outros tipos de alimentos
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se perceber claramente a expressiva criação de 

galináceos ao longo da década de 90 e no final dos anos 2000. Isto se deve ao fato da carne de 

frango ser uma fonte de proteína animal mais barata para o consumidor e rentável para o 

tornando seu mercado favorável, apesar da imensa queda no período de 2010 a 

2012. É interessante notar que a também brusca queda entre os anos de 2005 e 2006, pois foi 

neste período que houve um grande surto mundial da gripe H5N1, a gripe aviária. Isto fez com 

um dos principais exportadores de carne de frango do mundo – diminuísse sua 

mostram um padrão observado na região 

consumo de carne é 

. O leite é a matéria 

panificadoras e industrializados, 

como as fontes de vitaminas para bebês e diversos outros produtos. Já os ovos de galinha são 

a fonte de proteína animal mais barata do mercado, amplamente consumida pela população 

série de outros tipos de alimentos.
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Tabela 22: Efetivo dos rebanhos – Itu – 1990 a 2012. 
 

 Bovinos Bubalinos Caprinos Codornas 
1990 19.000 200 250 - 
1991 25.000 200 200 - 
1992 26.100 200 230 1.800 
1993 27.200 200 250 1.900 
1994 24.000 1.000 - 1.000 
1995 30.300 1.000 - 1.000 
1996 25.700 1.000 - 900 
1997 23.450 970 - 835 
1998 22.190 990 - 855 
1999 25.400 1.010 - 900 
2000 24.250 1.030 - 935 
2001 23.570 1.050 - 980 
2002 22.700 1.100 - 1.000 
2003 26.670 1.170 - 1.000 
2004 27.470 1.254 - 940 
2005 26.376 1.286 - 950 
2006 32.000 1.320 - - 
2007 29.200 1.480 - - 
2008 27.880 90 200 - 
2009 26.207 85 236 - 
2010 35.629 194 250 - 
2011 36.743 232 250 - 
2012 29.702 153 73 - 

 

  

 

Efetivo dos rebanhos (cabeças) 

Coelhos Equinos Galinhas Galináceos Muares Ovinos Suínos
17.685 4.900 43.155 344.290 600 770 16.500
17.800 5.100 74.498 370.120 600 700 28.000

600 4.400 97.620 340.530 600 660 30.750
570 4.500 105.138 326.420 600 650 35.360
500 5.000 85.000 1.100.000 500 600 115.000
530 4.600 87.800 1.145.000 500 570 124.900
380 3.500 87.642 1.084.968 550 480 130.000
350 3.220 90.490 1.152.770 530 460 127.850
370 2.990 84.750 1.090.040 515 430 126.370
400 2.790 97.665 998.750 480 450 112.820
430 2.580 132.142 962.940 500 480 105.728
450 2.615 136.304 983.120 500 500 110.455
450 2.550 120.405 950.725 510 530 108.970
480 2.500 126.809 875.044 500 550 86.750
458 2.430 140.554 894.544 545 572 89.811
470 2.317 149.718 876.520 538 590 89.990

- 2.620 155.300 281.780 520 650 92.900
- 2.680 158.596 283.721 510 700 98.600
- 1.100 168.240 1.319.300 70 2.200 68.800
- 1.187 185.293 1.272.615 64 2.351 81.410
- 1.350 190.921 1.201.290 70 2.680 79.262
- 1.300 195.226 161.090 72 2.650 79.730
- 1.598 200.000 147.000 251 1.239 104.805
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Suínos 
16.500 
28.000 
30.750 
35.360 

115.000 
124.900 
130.000 
127.850 
126.370 
112.820 
105.728 
110.455 
108.970 
86.750 
89.811 
89.990 
92.900 
98.600 
68.800 
81.410 
79.262 
79.730 

104.805 
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Tabela 23: Discriminação da produção agrossilvipastoril e seu valor 
 Produção

 
Leite 

(mil litros) 

Mel de 
abelha 

(Kg) 

Ovos de 
galinha 

(mil 
dúzias) 

Vacas 
ordenhadas 

(cabeças) 

1990 9.126 - 530 9.000 
1991 9.360 - 532 13.000 
1992 9.879 - 725 14.100 
1993 9.822 - 1.078 13.800 
1994 4.015 - 1.125 8.000 
1995 6.230 - 1.460 12.200 
1996 6.500 - 1.509 13.500 
1997 6.950 - 1.619 14.120 
1998 6.835 - 1.611 13.770 
1999 6.476 - 1.804 13.400 
2000 6.592 - 2.217 12.630 
2001 6.457 - 2.302 12.200 
2002 6.480 - 2.336 12.000 
2003 5.982 - 2.270 11.000 
2004 5.803 - 2.446 10.670 
2005 5.613 - 2.970 10.190 
2006 5.410 - 3.250 10.900 
2007 4.723 - 3.064 9.920 
2008 4.660 2.660 3.271 6.760 
2009 4.458 2.850 3.347 6.350 
2010 4.126 2.500 3.533 5.970 
2011 3.795 1.000 3.671 5.500 
2012 3.176 3.000 4.224 3.882 

 

 

Discriminação da produção agrossilvipastoril e seu valor – Itu – 1990 a 2012. 
Produção Valor (em mil reais correntes)

 
Lenha 
(m³) 

Madeira 
em Tora 

para 
Papel e 

Celulose 
(m³) 

Madeira em 
Tora para 

Outros Fins 
(m³) 

Leite 
Mel de 
abelha 

Ovos de 
galinha 

Lenha

128.600 - 105.300    
131.200 - 106.150    
140.600 - 115.100    
136.900 - 109.600    
130.300 - 105.500    
124.100 - 132.050 2.181 - 876 869
127.560 - 109.100 2.275 - 906 867
119.730 - 119.050 2.224 - 1.052 958
123.970 70.895 110.640 2.666 - 1.096 1.023
134.815 - 176.193 2.267 - 1.299 1.240
128.074 - 112.315 2.901 - 1.685 1.281
133.862 - 66.265 2.970 - 1.773 1.539
106.897 - 92.905 3.240 - 1.939 
106.897 - 92.905 3.230 - 2.043 1.935
100.482 - 86.402 3.482 - 2.568 1.977
94.213 - 82.364 3.649 - 3.029 1.983
94.213 - 82.364 3.408 - 3.088 1.983
94.500 - 82.500 3.070 - 2.758 3.695
89.300 - 90.218 3.216 10 3.107 3.675
55.961 - 41.130 3.031 11 3.682 2.216
52.500 21.475 - 2.889 13 4.629 2.153
15.787 33.333 128.662 3.036 15 6.204 789
14.650 - 63.620 2.763 18 7.180 733
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Valor (em mil reais correntes) 

Lenha 

Madeira em 
Tora para 

Papel e 
Celulose 

Madeira em 
Tora para 

Outros Fins 

   
   
   
   
   

869 - 792 
867 - 436 
958 - 845 

1.023 482 819 
1.240 - 1.436 
1.281 - 966 
1.539 - 331 

- - - 
1.935 - 1.394 
1.977 - 1.414 
1.983 - 1.479 
1.983 - 1.479 
3.695 - 3.383 
3.675 - 3.924 
2.216 - 1.169 
2.153 1.759 - 
789 3.500 10.121 
733 - 2.545 
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De forma geral, no período mostrado na Tabela 

açúcar em relação à cafeicultura no município de Itu, tanto em toneladas produzidas, quanto 

em valor e área colhida, fazendo com que a cana

participação econômica. 

Tabela 24: Produção da cafeicultura e da cana

 Produção (em toneladas)

 
Café em 

grãos 
Cana-

açúcar
1990 360 100.000
1991 360 100.000
1992 480 100.000
1993 480 64.000
1994 480 64.000
1995 360 64.000
1996 360 - 
1997 270 52.000
1998 270 52.000
1999 270 52.000
2000 270 69.800
2001 220 84.000
2002 120 49.000
2003 270 49.000
2004 270 49.000
2005 270 51.105
2006 270 30.000
2007 78 54.000
2008 104 49.000
2009 104 117.600
2010 78 114.800
2011 166 139.160
2012 166 110.180

 

 

e forma geral, no período mostrado na Tabela 24 fica clara a supremacia da cana

açúcar em relação à cafeicultura no município de Itu, tanto em toneladas produzidas, quanto 

em valor e área colhida, fazendo com que a cana-de-açúcar seja o cultivo agrícola

 
Produção da cafeicultura e da cana-de-açúcar, seu valor e área colhida –

Produção (em toneladas) Valor (em mil reais correntes) Área colhida (em hectares)

-de-
açúcar 

Café em 
grãos 

Cana-de-
açúcar 

Café em 
grãos 

100.000   800 
100.000   800 
100.000   800 
64.000   800 
64.000   615 
64.000 1.332 704 615 

 720 - 615 
52.000 716 676 462 
52.000 540 676 462 
52.000 675 676 462 
69.800 446 1.245 169 
84.000 470 2.077 550 
49.000 233 1.493 300 
49.000 475 1.499 300 
49.000 783 1.505 300 
51.105 517 1.641 300 
30.000 555 1.590 300 
54.000 181 1.782 60 
49.000 276 1.721 65 

117.600 187 3.857 65 
114.800 140 4.477 65 
139.160 299 5.427 104 
110.180 299 4.958 104 
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fica clara a supremacia da cana-de-

açúcar em relação à cafeicultura no município de Itu, tanto em toneladas produzidas, quanto 

açúcar seja o cultivo agrícola com maior 

– Itu – 1990 a 2012. 

Área colhida (em hectares) 

Café em Cana-de-
açúcar 
1.000 
1.000 
1.000 
800 
800 
800 

- 
800 
800 
800 
830 

1.200 
700 
700 
700 
735 
400 
720 
700 

1.680 
1.640 
1.988 
1.574 
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4.2.3. DEMOGRAFIA 

A chegada de vias de acesso e a consequente instalação de indústrias na região deu 

início a um movimento crescente de abertura de diversos loteamentos 

 Este crescimento da população fica evidente ao considerar os dados do censo 

apresentados pela Tabelam 25

mesmos moldes de praticamente todo o país, sem o devido planejamento em 

afetando diretamente a qualidade de vida da população.

Tabela 25: Evolução demográfica segundo dados do IBGE 

Crescimento populacional

Censo 

1980 

1991 

2000 

2010 

 

O município de Itu desde a década de 80 apresentou um alto índice de urbanização, 

tendo atualmente 94,25% da população em áreas urbanas

demográfica passou de 115,28 hab/km² no ano de 1980 para 

105 e 106). 

 

Figura 105: Gráfico representando o aumento da densidade demográfica municipal e o grau de 

 

 

A chegada de vias de acesso e a consequente instalação de indústrias na região deu 

início a um movimento crescente de abertura de diversos loteamentos na periferia de Itu.

Este crescimento da população fica evidente ao considerar os dados do censo 

m 25. Este padrão de crescimento acelerado corresponde aos 

mesmos moldes de praticamente todo o país, sem o devido planejamento em 

afetando diretamente a qualidade de vida da população. 

: Evolução demográfica segundo dados do IBGE – Itu – 1980-2010. 

Crescimento populacional 

População %± 

74.203 — 

107.314 44,60% 

135.366 26,10% 

154.200 13,90% 

O município de Itu desde a década de 80 apresentou um alto índice de urbanização, 

da população em áreas urbanas, sendo que a densidade 

demográfica passou de 115,28 hab/km² no ano de 1980 para atuais 253,32 hab/km/²

Gráfico representando o aumento da densidade demográfica municipal e o grau de 
urbanização próximo a 95%. 
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A chegada de vias de acesso e a consequente instalação de indústrias na região deu 

na periferia de Itu. 

Este crescimento da população fica evidente ao considerar os dados do censo 

. Este padrão de crescimento acelerado corresponde aos 

mesmos moldes de praticamente todo o país, sem o devido planejamento em diversas áreas, 

O município de Itu desde a década de 80 apresentou um alto índice de urbanização, 

, sendo que a densidade 

atuais 253,32 hab/km/² (Figuras 

 
Gráfico representando o aumento da densidade demográfica municipal e o grau de 
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Figura 106: Gráficos demonstrando o comportamento da densidade demográfica e o grau de 
urbanização de Itu em relação à Região de Governo de Sorocaba e ao Estado de São Paulo.

 

Percebe-se rapidamente através da análise dos gráficos que não

duas áreas representadas tiveram uma queda contínua na sua taxa de natalidade ao passo que 

a população foi envelhecendo. Tal fato decorre de uma série de eventos, como o avanço da 

medicina que acabou por prolongar a vida das pessoas 

socioeconômico, onde as famílias estão ficando cada vez menores, com as pessoas buscando a 

realização de seus sonhos e objetivos pessoais e profissionais, diminuindo o número de filhos 

nesse processo (Figuras 107 e 108)

 

 

 

Gráficos demonstrando o comportamento da densidade demográfica e o grau de 
urbanização de Itu em relação à Região de Governo de Sorocaba e ao Estado de São Paulo.

se rapidamente através da análise dos gráficos que não só Itu, mas as outras 

duas áreas representadas tiveram uma queda contínua na sua taxa de natalidade ao passo que 

a população foi envelhecendo. Tal fato decorre de uma série de eventos, como o avanço da 

medicina que acabou por prolongar a vida das pessoas e uma mudança no paradigma 

socioeconômico, onde as famílias estão ficando cada vez menores, com as pessoas buscando a 

realização de seus sonhos e objetivos pessoais e profissionais, diminuindo o número de filhos 

(Figuras 107 e 108). 
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só Itu, mas as outras 

duas áreas representadas tiveram uma queda contínua na sua taxa de natalidade ao passo que 

a população foi envelhecendo. Tal fato decorre de uma série de eventos, como o avanço da 

e uma mudança no paradigma 

socioeconômico, onde as famílias estão ficando cada vez menores, com as pessoas buscando a 

realização de seus sonhos e objetivos pessoais e profissionais, diminuindo o número de filhos 
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Figura 107: Gráfico comparando o número de pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente 
ativas ou não nos Censos 1991, 2000 e 2010.

 
 

 

Figura 108: Gráficos representando a Taxa de Natalidade e 

 

 

 Os gráficos a seguir (Figura 

população com 60 anos ou mais de idade crescendo a partir da década de 80 

concomitantemente com o 

mesmo período. 

 

Gráfico comparando o número de pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente 
ativas ou não nos Censos 1991, 2000 e 2010. 

 

 

Gráficos representando a Taxa de Natalidade e o Índice de Envelhecimento da população 
no período de 1980 a 2014. 

Os gráficos a seguir (Figura 109) corroboram mais uma vez esta análise, com a taxa da 

população com 60 anos ou mais de idade crescendo a partir da década de 80 

concomitantemente com o decaimento da taxa da população com menos de 15 anos no 
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Gráfico comparando o número de pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente 

 

o Índice de Envelhecimento da população 

) corroboram mais uma vez esta análise, com a taxa da 

população com 60 anos ou mais de idade crescendo a partir da década de 80 

decaimento da taxa da população com menos de 15 anos no 
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Figura 109: Gráficos representando a taxa da população com 60 anos ou mais de idade e com menos 
de 15 anos para o município de Itu e a Região de Sorocaba e

 

 

4.2.4. AUMENTO DO CONSUMO D

 
Conforme abordado em outros momentos, o crescente aumento da população 

acarreta em uma consequente necessidade dos sistemas de abastecimento e fornecimento, 

tanto de água, quanto de energia elétrica e outros elementos essenciais para a manutenção da 

vida humana dentro do ambiente urbano. A Figura 

substancial no consumo de energia elétrica do final da década de 80 até o ano de 2014, com 

grande destaque para o consumo residencial que não oscilou em nenhum momento, sempre 

aumentando ano a ano. 

 

 

Gráficos representando a taxa da população com 60 anos ou mais de idade e com menos 
de 15 anos para o município de Itu e a Região de Sorocaba e o Estado de São Paulo.

AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA 

Conforme abordado em outros momentos, o crescente aumento da população 

acarreta em uma consequente necessidade dos sistemas de abastecimento e fornecimento, 

tanto de água, quanto de energia elétrica e outros elementos essenciais para a manutenção da 

umana dentro do ambiente urbano. A Figura 110 mostra que houve um crescimento 

substancial no consumo de energia elétrica do final da década de 80 até o ano de 2014, com 

grande destaque para o consumo residencial que não oscilou em nenhum momento, sempre 
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Gráficos representando a taxa da população com 60 anos ou mais de idade e com menos 
 

Conforme abordado em outros momentos, o crescente aumento da população 

acarreta em uma consequente necessidade dos sistemas de abastecimento e fornecimento, 

tanto de água, quanto de energia elétrica e outros elementos essenciais para a manutenção da 

mostra que houve um crescimento 

substancial no consumo de energia elétrica do final da década de 80 até o ano de 2014, com 

grande destaque para o consumo residencial que não oscilou em nenhum momento, sempre 
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Figura 110: Evolução no consumo de energia por categoria no município de Itu do final da década de 

 

4.2.5. CONDIÇÕES DE VIDA

 
O Censo Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010 permitiu analisar vários 

fatores essenciais para uma qualidade de vida urbana digna, tema amplamente abordado em 

trabalhos científicos. Assim como mostrado por Oliveira (2014), este tipo de análise pod

feito tendo como unidade territorial desde países inteiros a setores censitários. E ainda, 

Harner et al (2002) apud Oliveira (2014) explicitam 

setores censitários neste tipo de análise, já que são as menores u

reporta informações socioeconômicas, desta forma, é garantido o melhor grau de 

representatividade possível. 

O acesso aos serviços públicos básicos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo são de suma importância

vida da população, à medida que a água encanada é fiscalizada por lei e passa por processos 

que garantem a sua potabilidade, o esgotamento sanitário elimina os focos de esgoto à céu 

aberto que contribuem para a cria

fossas rústicas que muitas vezes não recebem a devida manutenção e poluem o solo e lençol 

freático. A coleta de lixo vem na mesma premissa do esgotamento sanitário, dando o seu 

 

Evolução no consumo de energia por categoria no município de Itu do final da década de 
80 ao ano de 2014. 

VIDA 

O Censo Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010 permitiu analisar vários 

fatores essenciais para uma qualidade de vida urbana digna, tema amplamente abordado em 

trabalhos científicos. Assim como mostrado por Oliveira (2014), este tipo de análise pod

feito tendo como unidade territorial desde países inteiros a setores censitários. E ainda, 

Harner et al (2002) apud Oliveira (2014) explicitam acerca das vantagens em se trabalhar com 

setores censitários neste tipo de análise, já que são as menores unidades onde o Censo 

reporta informações socioeconômicas, desta forma, é garantido o melhor grau de 

 

O acesso aos serviços públicos básicos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo são de suma importância por afetarem diretamente a qualidade de 

medida que a água encanada é fiscalizada por lei e passa por processos 

que garantem a sua potabilidade, o esgotamento sanitário elimina os focos de esgoto à céu 

aberto que contribuem para a criação de vetores de doenças, bem como a eliminação de 

fossas rústicas que muitas vezes não recebem a devida manutenção e poluem o solo e lençol 

freático. A coleta de lixo vem na mesma premissa do esgotamento sanitário, dando o seu 
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Evolução no consumo de energia por categoria no município de Itu do final da década de 

O Censo Demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2010 permitiu analisar vários 

fatores essenciais para uma qualidade de vida urbana digna, tema amplamente abordado em 

trabalhos científicos. Assim como mostrado por Oliveira (2014), este tipo de análise pode ser 

feito tendo como unidade territorial desde países inteiros a setores censitários. E ainda, 

das vantagens em se trabalhar com 

nidades onde o Censo 

reporta informações socioeconômicas, desta forma, é garantido o melhor grau de 

O acesso aos serviços públicos básicos de abastecimento de água, esgotamento 

por afetarem diretamente a qualidade de 

medida que a água encanada é fiscalizada por lei e passa por processos 

que garantem a sua potabilidade, o esgotamento sanitário elimina os focos de esgoto à céu 

ção de vetores de doenças, bem como a eliminação de 

fossas rústicas que muitas vezes não recebem a devida manutenção e poluem o solo e lençol 

freático. A coleta de lixo vem na mesma premissa do esgotamento sanitário, dando o seu 
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devido destino e eliminando a criação de vetores de doenças como mosquitos, moscas e ratos, 

além da questão da poluição visual e od

Apesar dos altos índices de acesso aos serviços (Figuras 111 e 112), cabe ressaltar que 

os domicílios que não são conte

parte de um sistema urbano, ou seja, se a única opção de esgoto que têm é a céu aberto, todo 

o ônus deste fato acaba atingindo pessoas de outras áreas, seja pela proliferação de doenças, 

seja pelo espalhamento do mau odor no ar ou outras formas de se ter a qualidade de vida 

reduzida. 

Figura 111: Gráficos mostrando que o nível de acesso a água encanada e a coleta de lixo no município
de Itu estão acima de 98%. 
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parte de um sistema urbano, ou seja, se a única opção de esgoto que têm é a céu aberto, todo 
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espalhamento do mau odor no ar ou outras formas de se ter a qualidade de vida 
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parte de um sistema urbano, ou seja, se a única opção de esgoto que têm é a céu aberto, todo 

o ônus deste fato acaba atingindo pessoas de outras áreas, seja pela proliferação de doenças, 

espalhamento do mau odor no ar ou outras formas de se ter a qualidade de vida 

Gráficos mostrando que o nível de acesso a água encanada e a coleta de lixo no município 
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Figura 112: Nível de acesso ao serviço de esgotamento sanitário no município de Itu

  

Oliveira (op.cit) fazendo um paralelo conceitual diz que quando se lida com conceitos 

como qualidade de vida, desenvolvimento humano, qualidade socioambiental, justiça 

ambiental e ademais, todos acabam se conectando, ficando muito difícil a sua dissociação

Para auxiliar a análise, faz

o Índice de Desenvolvimento Humano, promovido pela Orga

Sua aplicação municipal desenvolvida no Brasil pela parceria de grandes institu

privadas, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação João Pinheiro, 

IBGE e outras, que combinam dados estatísticos socioeconômicos, de educação e de qualidade 

de vida para a construção do Índice de Desenvolvimento Hum

113). 

 

 

: Nível de acesso ao serviço de esgotamento sanitário no município de Itu

Oliveira (op.cit) fazendo um paralelo conceitual diz que quando se lida com conceitos 

como qualidade de vida, desenvolvimento humano, qualidade socioambiental, justiça 

ambiental e ademais, todos acabam se conectando, ficando muito difícil a sua dissociação

Para auxiliar a análise, faz-se uso de um dos índices mais conceituados mundialmente

o Índice de Desenvolvimento Humano, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

aplicação municipal desenvolvida no Brasil pela parceria de grandes institu

privadas, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação João Pinheiro, 

IBGE e outras, que combinam dados estatísticos socioeconômicos, de educação e de qualidade 

de vida para a construção do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
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: Nível de acesso ao serviço de esgotamento sanitário no município de Itu 

Oliveira (op.cit) fazendo um paralelo conceitual diz que quando se lida com conceitos 

como qualidade de vida, desenvolvimento humano, qualidade socioambiental, justiça 

ambiental e ademais, todos acabam se conectando, ficando muito difícil a sua dissociação.  
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aplicação municipal desenvolvida no Brasil pela parceria de grandes instituições públicas e 

privadas, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação João Pinheiro, 

IBGE e outras, que combinam dados estatísticos socioeconômicos, de educação e de qualidade 

ano Municipal (IDHM) (Figura 
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Figura 113: Evolução do IDHM no município de Itu ao longo dos Censos de 1991 a 2010.

 

 De acordo com as faixas de análise do estudo, o município possui um IDHM de 0,773 e 

se enquadra na categoria “ALTO”.

 Outro grande estudo que combina dados estatísticos para se chegar a uma 

classificação socioeconômica é o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)

realizado pela Fundação Seade e amplamente respeitado no Estado de S

 

 

 

 

Evolução do IDHM no município de Itu ao longo dos Censos de 1991 a 2010.

e acordo com as faixas de análise do estudo, o município possui um IDHM de 0,773 e 

categoria “ALTO”. 

Outro grande estudo que combina dados estatísticos para se chegar a uma 

classificação socioeconômica é o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)

realizado pela Fundação Seade e amplamente respeitado no Estado de São Paulo.
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e acordo com as faixas de análise do estudo, o município possui um IDHM de 0,773 e 

Outro grande estudo que combina dados estatísticos para se chegar a uma 

classificação socioeconômica é o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) (Figura 114), 

ão Paulo. 
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Figura 114: Evolução do IPRS e suas três esferas de análise no município de Itu comparado ao Estado de São 
Paulo. 
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Evolução do IPRS e suas três esferas de análise no município de Itu comparado ao Estado de São 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

 
4.3. CARACTERIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 
4.3.1. OBJETIVO E METOD

 

Foi elaborado o levantamento dos limites das propriedades inseridas na APA 

Pedregulho. O mapa da estrutura fundiária foi elaborado a partir de dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), disponíveis no sítio <datageo.ambiente.sp.gov.br>, ou com os próprios 

proprietários, ou com vizinhos e aferições próprias de pessoas que conhecem a região. 

 

4.3.2. ESTRUTURA FUNDIÁRIA D

 

A partir da caracterização fundiária realizada, pode

é composta predominantemente por pequena

sendo que o módulo fiscal em Itu corresponde a 12 hectares), conforme estrutura fundiária 

apresentada pela Tabela 26 e Figura

 
Tabela 26: estrutura fundiária da APA Pedregulho.

Estrutura fundiária Extensão

Grande Propriedade Maior que 15 MF

Média Propriedade De 4 a 15 MF

Pequena Propriedade Menor que 4 MF

1 MF =12ha 

 
 

 

 

DIÁRIA DA APA PEDREGULHO 

.1. OBJETIVO E METODOLOGIA 

levantamento dos limites das propriedades inseridas na APA 

Pedregulho. O mapa da estrutura fundiária foi elaborado a partir de dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), disponíveis no sítio <datageo.ambiente.sp.gov.br>, ou com os próprios 

etários, ou com vizinhos e aferições próprias de pessoas que conhecem a região. 

STRUTURA FUNDIÁRIA DA APA PEDREGULHO: 

A partir da caracterização fundiária realizada, pode-se verificar que a APA Pedregulho 

é composta predominantemente por pequenas propriedades rurais (até 4 módulos fiscais, 

sendo que o módulo fiscal em Itu corresponde a 12 hectares), conforme estrutura fundiária 

e Figura 115. 

: estrutura fundiária da APA Pedregulho. 

Extensão Número de imóveis 

Maior que 15 MF 17 

De 4 a 15 MF 25 

Menor que 4 MF 55 
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levantamento dos limites das propriedades inseridas na APA 

Pedregulho. O mapa da estrutura fundiária foi elaborado a partir de dados do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), disponíveis no sítio <datageo.ambiente.sp.gov.br>, ou com os próprios 

etários, ou com vizinhos e aferições próprias de pessoas que conhecem a região.  

se verificar que a APA Pedregulho 

s propriedades rurais (até 4 módulos fiscais, 

sendo que o módulo fiscal em Itu corresponde a 12 hectares), conforme estrutura fundiária 
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Figura 115: Mapa com os limites 

 

: Mapa com os limites das propriedades inseridas na APA Pedregulho.das propriedades inseridas na APA Pedregulho. Recomenda-se impressão em formato A3. 
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4.4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 
4.4.1. OBJETIVO E METOD

 
No ano de 2012, durante os estudos que subsidiaram a criação da APA Pedregulho, foi 

realizada uma pesquisa socioeconômica e cultural que consistiu na aplicação de questionários 

aos moradores e proprietários do Bairro Pedregulho. 

Estes questionários não fo

seu caráter amostral indica o perfil socioeco

atentos irão perceber que o número de respondentes é variável, já que 

propriedades, houve mais de um

Durante a etapa de levantamentos dos dados junto aos moradores e proprietários em 

2016, foram obtidas também informações que complementaram o diagnóstico executado em 

2011.  

Do total de 97 propriedades que integram a APA Pedregulho (lotes co

de parcelamento urbano e, situação irregular são considerados com propriedades individuais), 

53 tiveram ao menos um morador ou proprietário respondente no levantamento realizado em 

2011.  

 

4.4.2. O PERFIL DA POPULAÇÃO 

 

A seguir são apresentados os resultados dos questionários socioeconômicos aplicados. 

Da pesquisa realizada, de 117 entrevistados, 68 eram do sexo masculino enquanto 49 

pessoas eram do sexo feminino.

A faixa etária foi respondida em 113 questionários, e 

anos”, de “26 a 35 anos”, de “36 a 45 anos”, de “46 a 55 anos”, de “56 a 65 anos” e “mais de 

65 anos”, sendo que a maioria se enquadrou na subdivisão de “36 a 45 anos”, conforme 

mostra o gráfico a seguir (Figura
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aos moradores e proprietários do Bairro Pedregulho.  

Estes questionários não foram aplicados a 100% da população residente, no entanto 

seu caráter amostral indica o perfil socioeconômico e cultural da população. Os leitores 

atentos irão perceber que o número de respondentes é variável, já que 

propriedades, houve mais de um respondente.  

Durante a etapa de levantamentos dos dados junto aos moradores e proprietários em 

2016, foram obtidas também informações que complementaram o diagnóstico executado em 

Do total de 97 propriedades que integram a APA Pedregulho (lotes co

de parcelamento urbano e, situação irregular são considerados com propriedades individuais), 

53 tiveram ao menos um morador ou proprietário respondente no levantamento realizado em 

PERFIL DA POPULAÇÃO DO BAIRRO PEDREGULHO 

A seguir são apresentados os resultados dos questionários socioeconômicos aplicados. 

Da pesquisa realizada, de 117 entrevistados, 68 eram do sexo masculino enquanto 49 

pessoas eram do sexo feminino. 

A faixa etária foi respondida em 113 questionários, e foram subdivididas em “até 25 

anos”, de “26 a 35 anos”, de “36 a 45 anos”, de “46 a 55 anos”, de “56 a 65 anos” e “mais de 

65 anos”, sendo que a maioria se enquadrou na subdivisão de “36 a 45 anos”, conforme 

Figura 116): 
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No ano de 2012, durante os estudos que subsidiaram a criação da APA Pedregulho, foi 

realizada uma pesquisa socioeconômica e cultural que consistiu na aplicação de questionários 

ram aplicados a 100% da população residente, no entanto 

nômico e cultural da população. Os leitores 

atentos irão perceber que o número de respondentes é variável, já que em algumas 

Durante a etapa de levantamentos dos dados junto aos moradores e proprietários em 

2016, foram obtidas também informações que complementaram o diagnóstico executado em 

Do total de 97 propriedades que integram a APA Pedregulho (lotes com características 

de parcelamento urbano e, situação irregular são considerados com propriedades individuais), 

53 tiveram ao menos um morador ou proprietário respondente no levantamento realizado em 

A seguir são apresentados os resultados dos questionários socioeconômicos aplicados.  

Da pesquisa realizada, de 117 entrevistados, 68 eram do sexo masculino enquanto 49 

foram subdivididas em “até 25 

anos”, de “26 a 35 anos”, de “36 a 45 anos”, de “46 a 55 anos”, de “56 a 65 anos” e “mais de 

65 anos”, sendo que a maioria se enquadrou na subdivisão de “36 a 45 anos”, conforme 
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Figura 116: Faixa etária dos entrevistados no Bairro Pedregulho. Os rótulos apontam o número de 
respondentes e a porcentagem que representam.

 

Das 117 respostas obtidas 

entrevistados (51,28%) respondeu possuir 1º Grau incompleto, conforme mostra 

 

Figura 117: Grau de Escolaridade dos entrevistados do Bairro Pedregulho

Foram obtidas 116 respostas relacionadas ao Estado Civil, e destas, mais de
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Faixa etária dos entrevistados no Bairro Pedregulho. Os rótulos apontam o número de 
respondentes e a porcentagem que representam. 

Das 117 respostas obtidas sobre o grau de Escolaridade, mais da metade dos 

(51,28%) respondeu possuir 1º Grau incompleto, conforme mostra 

Grau de Escolaridade dos entrevistados do Bairro Pedregulho

 

Foram obtidas 116 respostas relacionadas ao Estado Civil, e destas, mais de

respostas) afirmou ser casado(a) (Figura 118).  
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Faixa etária dos entrevistados no Bairro Pedregulho. Os rótulos apontam o número de 

grau de Escolaridade, mais da metade dos 

(51,28%) respondeu possuir 1º Grau incompleto, conforme mostra a Figura 117.  
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Figura 118: Estado civil dos entrevistados do Bairro Pedregulho.

  

Em relação à cidade natal, das 117 respostas obtidas, 91 foram de pessoas nascidas em 

Itu – SP, enquanto apenas 26 nasceram em outro município, e de 116 respostas, 104 residiam 

na propriedade no período da aplicação do questionário, enquanto apenas 12 pessoas 

residiam em outro local. 

Também 117 respostas foram obtidas na questão da relação do entrevistado co

propriedade, e destes, 58 pessoas responderam ser funcionário, enquanto 31 eram 

proprietários, 3 prestadores de serviços, 12 cônjuge

inquilinos ou outros (Figura 119).
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Estado civil dos entrevistados do Bairro Pedregulho. 

Em relação à cidade natal, das 117 respostas obtidas, 91 foram de pessoas nascidas em 

apenas 26 nasceram em outro município, e de 116 respostas, 104 residiam 

na propriedade no período da aplicação do questionário, enquanto apenas 12 pessoas 

Também 117 respostas foram obtidas na questão da relação do entrevistado co

propriedade, e destes, 58 pessoas responderam ser funcionário, enquanto 31 eram 

proprietários, 3 prestadores de serviços, 12 cônjuges ou companheiros de funcionários e 13 

Figura 119). 

119: Relação do entrevistado com a propriedade. 
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Em relação à cidade natal, das 117 respostas obtidas, 91 foram de pessoas nascidas em 

apenas 26 nasceram em outro município, e de 116 respostas, 104 residiam 

na propriedade no período da aplicação do questionário, enquanto apenas 12 pessoas 

Também 117 respostas foram obtidas na questão da relação do entrevistado com a 

propriedade, e destes, 58 pessoas responderam ser funcionário, enquanto 31 eram 

de funcionários e 13 
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 112 questionários foram respondidos em relação à fonte de renda da 

propriedade, e como alguns respondentes declararam mais de uma opção, foram obtidas 145 

respostas no total. Conforme mostra o Gráfico 5, as 

propriedades estão relacionadas à Pecuária e Outros

 

 

Figura 120

 

Além das opções disponíveis no questionário quanto à fonte de renda, havi

possibilidade do respondente declarar outras fontes adicionais. Ou seja, há uma grande 

diversidade de atividades que geram renda às propriedades na comunidade do Bairro 

Pedregulho, e entre 112 respostas, as mais citadas foram: Lazer, Criação, Fr

Comércio Local (Figura 121).  
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112 questionários foram respondidos em relação à fonte de renda da 

propriedade, e como alguns respondentes declararam mais de uma opção, foram obtidas 145 

respostas no total. Conforme mostra o Gráfico 5, as principais fontes de renda das 

propriedades estão relacionadas à Pecuária e Outros (Figura 120).  
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112 questionários foram respondidos em relação à fonte de renda da 

propriedade, e como alguns respondentes declararam mais de uma opção, foram obtidas 145 

principais fontes de renda das 

 

Além das opções disponíveis no questionário quanto à fonte de renda, havia também a 

possibilidade do respondente declarar outras fontes adicionais. Ou seja, há uma grande 

diversidade de atividades que geram renda às propriedades na comunidade do Bairro 

Pedregulho, e entre 112 respostas, as mais citadas foram: Lazer, Criação, Frutas, Grãos e 
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Figura 121: Outras fontes de renda das propriedades não especificadas no questionário

Foram 117 respostas à questão da existência de energia elétrica na propriedade. 117 

responderam que sim, ou seja, 100%. Não houve resposta de alguma propriedade que não 

possuísse energia elétrica. 

Já em relação à captação de água, obteve

pois alguns foram preenchidos mais de uma opção. Destes, 66 disseram capta

nascentes e 52 por meio de poço. Apenas 1 afirmou que a distribuição da água se dá pelo 

município (Figura 122).  
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Outras fontes de renda das propriedades não especificadas no questionário

 

Foram 117 respostas à questão da existência de energia elétrica na propriedade. 117 

que sim, ou seja, 100%. Não houve resposta de alguma propriedade que não 

Já em relação à captação de água, obteve-se 116 questionários com 119 respostas, 

pois alguns foram preenchidos mais de uma opção. Destes, 66 disseram capta

nascentes e 52 por meio de poço. Apenas 1 afirmou que a distribuição da água se dá pelo 

122: Forma de captação de água da propriedade. 
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 A grande maioria (93,91%) das 115 respostas sobre o destino do esgoto da 

propriedade foi para fossas sépticas, enquanto apenas 2 disseram ir para redes públicas e 5 

afirmaram que o destino do esgoto da propriedade acaba sendo 

mostra a Figura 123.  

 

Figura 

 

O destino do lixo é sempre um grande desafio para a sociedade atual, e na 

comunidade do Bairro Pedregulho obteve

coleta pública do lixo pelo município e 33 disseram que o lixo da propriedade é incinerado 

(Figura 124).  
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A grande maioria (93,91%) das 115 respostas sobre o destino do esgoto da 

propriedade foi para fossas sépticas, enquanto apenas 2 disseram ir para redes públicas e 5 

afirmaram que o destino do esgoto da propriedade acaba sendo rios ou lagos, conforme 

Figura 123: Destino do esgoto da propriedade. 

O destino do lixo é sempre um grande desafio para a sociedade atual, e na 

comunidade do Bairro Pedregulho obteve-se 129 respostas, das quais 73 afirmaram haver 

coleta pública do lixo pelo município e 33 disseram que o lixo da propriedade é incinerado 
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A grande maioria (93,91%) das 115 respostas sobre o destino do esgoto da 

propriedade foi para fossas sépticas, enquanto apenas 2 disseram ir para redes públicas e 5 

rios ou lagos, conforme 

 

O destino do lixo é sempre um grande desafio para a sociedade atual, e na 

se 129 respostas, das quais 73 afirmaram haver 

coleta pública do lixo pelo município e 33 disseram que o lixo da propriedade é incinerado 

 

Fossa Séptica

Rede Pública

Rios ou Lagos



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Foram colhidas 116 respostas sobre o acesso à internet na comun

Pedregulho, e 50 respostas declararam ter ou já ter tido acesso à internet enquanto 66 

afirmaram não ter acesso. 

No quesito Educação, 75 foram as respostas que declararam ter crianças em idade 

escolar na comunidade e 31 respostas não aprese

totalizando 106 respostas.  Das 75 respostas afirmativas, 73 afirmaram que as crianças 

frequentam escolas públicas, e apenas 2 respostas apresentaram a frequência das crianças em 

escola particular. 

A Figura 125 mostra que 

de Itu (44 respostas), seguido do município de Cabreúva (19 respostas).

 

Figura 125: Município onde as crianças da propriedade frequentam as escolas

 

Foram registradas 79 respostas sobre a frequência de crianças em creche, e 76 

afirmaram não haver crianças na propriedade matriculadas em creches e apenas 3 respostas 

foram positivas, sendo que destas, 2 frequentam creches no município de Itu e 1 no município 

de Indaiatuba. 

Também 79 respostas foram obtidas em relação ao meio de transporte escolar, sendo 

que a maioria (72 respostas) utiliza transporte público, 5 utilizam veículo particular e apenas 2 

optou pela opção “Outros” (Figura 126
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Foram colhidas 116 respostas sobre o acesso à internet na comun

Pedregulho, e 50 respostas declararam ter ou já ter tido acesso à internet enquanto 66 

No quesito Educação, 75 foram as respostas que declararam ter crianças em idade 

escolar na comunidade e 31 respostas não apresentaram crianças em idade escolar, 

totalizando 106 respostas.  Das 75 respostas afirmativas, 73 afirmaram que as crianças 

frequentam escolas públicas, e apenas 2 respostas apresentaram a frequência das crianças em 

mostra que a maioria das crianças em idade escolar estuda no município 

de Itu (44 respostas), seguido do município de Cabreúva (19 respostas). 

Município onde as crianças da propriedade frequentam as escolas

79 respostas sobre a frequência de crianças em creche, e 76 

afirmaram não haver crianças na propriedade matriculadas em creches e apenas 3 respostas 

foram positivas, sendo que destas, 2 frequentam creches no município de Itu e 1 no município 

Também 79 respostas foram obtidas em relação ao meio de transporte escolar, sendo 

que a maioria (72 respostas) utiliza transporte público, 5 utilizam veículo particular e apenas 2 

Figura 126). 
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Foram colhidas 116 respostas sobre o acesso à internet na comunidade do Bairro 

Pedregulho, e 50 respostas declararam ter ou já ter tido acesso à internet enquanto 66 

No quesito Educação, 75 foram as respostas que declararam ter crianças em idade 

ntaram crianças em idade escolar, 

totalizando 106 respostas.  Das 75 respostas afirmativas, 73 afirmaram que as crianças 

frequentam escolas públicas, e apenas 2 respostas apresentaram a frequência das crianças em 

a maioria das crianças em idade escolar estuda no município 

 

Município onde as crianças da propriedade frequentam as escolas 

79 respostas sobre a frequência de crianças em creche, e 76 

afirmaram não haver crianças na propriedade matriculadas em creches e apenas 3 respostas 

foram positivas, sendo que destas, 2 frequentam creches no município de Itu e 1 no município 

Também 79 respostas foram obtidas em relação ao meio de transporte escolar, sendo 

que a maioria (72 respostas) utiliza transporte público, 5 utilizam veículo particular e apenas 2 

6

Outros



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Figura 126

 

Em relação à Saúde, foi questionada a melhor opção para atendimento imediato mais 

próximo ao bairro, e em 139 respostas, o Posto de Saúde/Pronto Atendimento foi a opção 

mais respondida, com 69 respostas

“Hospital” e 9 para “Santa Casa”, não sendo especificado qual hospital, podendo estar se 

referindo ao mesmo atendimento.

Figura 127: Melhor opção para atendimento de 

 

E de 129 respostas, o município mais utilizado para tratamento médico foi Itu, com 79 

respostas (Figura 128). 
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126: Meio de transporte das crianças para as escolas 

Em relação à Saúde, foi questionada a melhor opção para atendimento imediato mais 

próximo ao bairro, e em 139 respostas, o Posto de Saúde/Pronto Atendimento foi a opção 

mais respondida, com 69 respostas (Figura 127). 42 respostas foram registradas como sendo o 

“Hospital” e 9 para “Santa Casa”, não sendo especificado qual hospital, podendo estar se 

referindo ao mesmo atendimento. 
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Em relação à Saúde, foi questionada a melhor opção para atendimento imediato mais 

próximo ao bairro, e em 139 respostas, o Posto de Saúde/Pronto Atendimento foi a opção 

(Figura 127). 42 respostas foram registradas como sendo o 

“Hospital” e 9 para “Santa Casa”, não sendo especificado qual hospital, podendo estar se 
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Figura 128: Município mais utilizado para tratamento médico.

 

 Ainda em relação à saúde, 38 pessoas informaram ser beneficiárias de convênio 

médico, enquanto 78 não possuem convênio, totalizando 116 respostas. 

 O questionário abordou o tema cultura, abordando a prática de esportes, atividades 

culturais, produção de culinária e artes

de pessoas que toquem algum instrumento musical e foi questionado quais atividades os 

entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro.

 Foram obtidas 115 respostas em relação à prática esportiva, e

responderam praticar alguma atividade e 65 (56,52%) disseram não ter nenhuma prática 

esportiva. O gráfico 15 ilustra que dos que responderam praticar esportes (foram 52 respostas, 

pois poderia responder mais de uma opção), 30 praticam o
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: Município mais utilizado para tratamento médico. 

à saúde, 38 pessoas informaram ser beneficiárias de convênio 

médico, enquanto 78 não possuem convênio, totalizando 116 respostas.  

O questionário abordou o tema cultura, abordando a prática de esportes, atividades 

culturais, produção de culinária e artesanato na comunidade do Bairro Pedregulho, presença 

de pessoas que toquem algum instrumento musical e foi questionado quais atividades os 

entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro. 

Foram obtidas 115 respostas em relação à prática esportiva, e destas 50 (43,48%) 

responderam praticar alguma atividade e 65 (56,52%) disseram não ter nenhuma prática 

esportiva. O gráfico 15 ilustra que dos que responderam praticar esportes (foram 52 respostas, 

pois poderia responder mais de uma opção), 30 praticam o futebol. 
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Figura 129: Esportes mais praticados pelos moradores da comunidade.

 

 Apenas 21 respostas foram registradas sobre a existência de alguma atividade cultural 

realizada pela comunidade, enquanto 95 responderam não haver 

Dos 21 que disseram haver atividades culturais, apenas 18 responderam quais, e destes, 12 

assinalaram “Festas em geral”, se referindo a festa junina, dia das crianças, etc. (Figura 130).
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 Sobre a produção artesanal, 45 respostas foram positivas à questão: “Existe algum tipo 
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: Esportes mais praticados pelos moradores da comunidade.

Apenas 21 respostas foram registradas sobre a existência de alguma atividade cultural 

realizada pela comunidade, enquanto 95 responderam não haver nenhuma na comunidade.  

Dos 21 que disseram haver atividades culturais, apenas 18 responderam quais, e destes, 12 

assinalaram “Festas em geral”, se referindo a festa junina, dia das crianças, etc. (Figura 130).

: Atividades culturais realizadas no Bairro Pedregulho 

 

Sobre a produção artesanal, 45 respostas foram positivas à questão: “Existe algum tipo 

de produção culinária artesanal para comercialização na propriedade?”, e 70 foram as 

respostas negativas. Foram coletadas 58 respostas sobre quais atividades culinárias existem na 
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: Esportes mais praticados pelos moradores da comunidade. 

Apenas 21 respostas foram registradas sobre a existência de alguma atividade cultural 

nenhuma na comunidade.  

Dos 21 que disseram haver atividades culturais, apenas 18 responderam quais, e destes, 12 

assinalaram “Festas em geral”, se referindo a festa junina, dia das crianças, etc. (Figura 130). 
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comunidade, pois foi possível a resposta de mais de uma atividade. Entre elas, a que mais se 

destacou foi a produção do Queijo, com 26 respostas, totalizando 44,83% das indicações de 

culinária (Figura 131). 

 

Figura 131: Principais atividades culinárias do Bairro Pedregulho.

 

 O artesanato foi pouco representativo na comunidade, pois de 115 respostas 

analisadas, 84 disseram não haver nenhum tipo de artesanato na 

quem faça no bairro, e apenas 31 disseram existir esta prática na comunidade. Conforme 

ilustra o Gráfico 18, foram citadas as práticas Tricô, crochê e bordado, cestos e vasos, arte em 

pedras e outros: 

 Também foi pouco representativ

propriedade pessoas que toquem algum instrumento musical?, com apenas 28 respostas 

“Sim” e 86 respostas “Não”.  Foram computadas 34 respostas sobre quais instrumentos eram 

tocados, pois foram selecionados m
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comunidade, pois foi possível a resposta de mais de uma atividade. Entre elas, a que mais se 

destacou foi a produção do Queijo, com 26 respostas, totalizando 44,83% das indicações de 

: Principais atividades culinárias do Bairro Pedregulho.

O artesanato foi pouco representativo na comunidade, pois de 115 respostas 

analisadas, 84 disseram não haver nenhum tipo de artesanato na propriedade ou conhecer 

quem faça no bairro, e apenas 31 disseram existir esta prática na comunidade. Conforme 

ilustra o Gráfico 18, foram citadas as práticas Tricô, crochê e bordado, cestos e vasos, arte em 

Também foi pouco representativa a quantidade de respostas à pergunta: Existe na 

propriedade pessoas que toquem algum instrumento musical?, com apenas 28 respostas 

“Sim” e 86 respostas “Não”.  Foram computadas 34 respostas sobre quais instrumentos eram 

tocados, pois foram selecionados mais de um instrumento em algumas respostas (Figura 132).  
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comunidade, pois foi possível a resposta de mais de uma atividade. Entre elas, a que mais se 

destacou foi a produção do Queijo, com 26 respostas, totalizando 44,83% das indicações de 
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Figura 132: Principais instrumentos musicais tocados pelos entrevistados.

 

 O questionário contava com a pergunta “Qual(is) atividade(s) você gostaria que 

fosse(m) oferecida(s) no bairro?”. Foram registradas 256 opções em 108 respostas, pois foi 

possível selecionar mais de uma opção, conforme mostra a Figura 133. A opção mais 

selecionada, com 60 respostas, foi Grupo de Esportes. O questionário traz as opções “Oficina 

de Arte” e “Oficina Artesanal”, mas não especifica a diferença entre elas.

Figura 133: Quais atividades os entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro.
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: Principais instrumentos musicais tocados pelos entrevistados.

O questionário contava com a pergunta “Qual(is) atividade(s) você gostaria que 

cida(s) no bairro?”. Foram registradas 256 opções em 108 respostas, pois foi 

possível selecionar mais de uma opção, conforme mostra a Figura 133. A opção mais 

selecionada, com 60 respostas, foi Grupo de Esportes. O questionário traz as opções “Oficina 

rte” e “Oficina Artesanal”, mas não especifica a diferença entre elas. 

: Quais atividades os entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro.
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: Principais instrumentos musicais tocados pelos entrevistados. 

O questionário contava com a pergunta “Qual(is) atividade(s) você gostaria que 

cida(s) no bairro?”. Foram registradas 256 opções em 108 respostas, pois foi 

possível selecionar mais de uma opção, conforme mostra a Figura 133. A opção mais 

selecionada, com 60 respostas, foi Grupo de Esportes. O questionário traz as opções “Oficina 
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 11 respostas especificaram a opção “Outras” à questão anterior, e a

foram cursos de corte e costura, com 4 respostas (Figura 134).

 

Figura 134: Outras opções que os entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro, não 

 

 O transporte mais utilizado pelos moradores do bairro, segundo os entrevistados, é o 

veículo próprio, com 82 respostas de um total de 163, representando 50,31% das respostas, 

seguido do transporte público, com 66 respostas (Figura 135) .

 

Figura 135: Transporte mais utilizado pelos moradores do bairro.
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11 respostas especificaram a opção “Outras” à questão anterior, e as principais opções 

foram cursos de corte e costura, com 4 respostas (Figura 134). 

: Outras opções que os entrevistados gostariam que fossem oferecidas no bairro, não 
especificadas no questionário. 

utilizado pelos moradores do bairro, segundo os entrevistados, é o 

veículo próprio, com 82 respostas de um total de 163, representando 50,31% das respostas, 

seguido do transporte público, com 66 respostas (Figura 135) . 
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A compra de mantimentos das propriedades é realizada, na maioria das vezes, no 

próprio município. De 126 entrevistados, 69 disseram realizar compras no município, 55 em 

outro município e apenas 2 no 

 Mais da metade dos entrevistados responderam que a prefeitura não atendia às 

solicitações do bairro, com 63 respostas, enquanto 44 responderam que a prefeitura atendia 

às solicitações da comunidade e, em 119 respostas, justificaram suas co

atendimento municipal (Figura136

 

Figura 136: Atendimento da prefeitura às solicitações do bairro Pedregulho

 

 A comunidade apontou o Bairro do Pedregulho que gostariam para o futuro, e dentre 

as principais reivindicações, estão lazer, cultura e postos de saúde. Para este item foram 

coletados 110 questionários, que apresentaram 309 respostas, já que os entrevistados 

poderiam optar por mais de uma opção para a ideia do Bairro do Pedregulho em um fut

itens mais citados em “Outros”, com 23 respostas, foram correio, padaria, lojas, farmácia, 

igreja, bancos, coleta de lixo, emprego e iluminação
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A compra de mantimentos das propriedades é realizada, na maioria das vezes, no 

De 126 entrevistados, 69 disseram realizar compras no município, 55 em 

outro município e apenas 2 no próprio bairro. 

Mais da metade dos entrevistados responderam que a prefeitura não atendia às 

solicitações do bairro, com 63 respostas, enquanto 44 responderam que a prefeitura atendia 

às solicitações da comunidade e, em 119 respostas, justificaram suas conclusões em relação ao 

Figura136). 
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coletados 110 questionários, que apresentaram 309 respostas, já que os entrevistados 

poderiam optar por mais de uma opção para a ideia do Bairro do Pedregulho em um fut

itens mais citados em “Outros”, com 23 respostas, foram correio, padaria, lojas, farmácia, 

igreja, bancos, coleta de lixo, emprego e iluminação (Figura 137). 
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Figura 137:Anseio por melhorias no 

 

 

4.4.3. BREVE PERFIL DA 

 

A Secretaria Municipal de Habitação Popular desenvolveu em 2010, um estudo 

voltado à caracterização da comunidade residente na Pedreira. O estudo 

fundamentou-se em entrevistas e na aplicação de questionários em um 

estabelecimento comercial do próprio local

Foram identificadas 157 famílias, totalizando 272 pessoas, 32 famílias a mais do 

que haviam sido identificadas em 2007. A maioria das famílias é composta por um 

casal (115), sendo os demais correspondentes a 42 indivíduos, e 30 destes moram 

sozinhos. 

A grande maioria das pessoas residentes na Pedreira vieram da região 

Nordeste, correspondendo a 169 indivíduos. Pôde

significativa da população não alfabetizada (38 pessoas), enquanto 152, a maioria 

delas, possui apenas o Ensin

164 moradores da Pedreira Menino Jesus da Lapa estão cadastradas em UBS 

(Unidades Básicas de Saúde) da cidade de Cabreúva, e justificaram o cadastro devido a 
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:Anseio por melhorias no Bairro do Pedregulho manifestadas pelos entrevistados.

PERFIL DA COMUNIDADE RESIDENTE NA PEDREIRA MENINO J

A Secretaria Municipal de Habitação Popular desenvolveu em 2010, um estudo 

voltado à caracterização da comunidade residente na Pedreira. O estudo 

se em entrevistas e na aplicação de questionários em um 

estabelecimento comercial do próprio local.  

Foram identificadas 157 famílias, totalizando 272 pessoas, 32 famílias a mais do 

que haviam sido identificadas em 2007. A maioria das famílias é composta por um 

casal (115), sendo os demais correspondentes a 42 indivíduos, e 30 destes moram 

grande maioria das pessoas residentes na Pedreira vieram da região 

Nordeste, correspondendo a 169 indivíduos. Pôde-se observar que há uma parcela 

significativa da população não alfabetizada (38 pessoas), enquanto 152, a maioria 

delas, possui apenas o Ensino Fundamental incompleto.  

164 moradores da Pedreira Menino Jesus da Lapa estão cadastradas em UBS 

(Unidades Básicas de Saúde) da cidade de Cabreúva, e justificaram o cadastro devido a 
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as pelos entrevistados. 

NA PEDREIRA MENINO JESUS DA LAPA 

A Secretaria Municipal de Habitação Popular desenvolveu em 2010, um estudo 

voltado à caracterização da comunidade residente na Pedreira. O estudo 

se em entrevistas e na aplicação de questionários em um 

Foram identificadas 157 famílias, totalizando 272 pessoas, 32 famílias a mais do 

que haviam sido identificadas em 2007. A maioria das famílias é composta por um 

casal (115), sendo os demais correspondentes a 42 indivíduos, e 30 destes moram 

grande maioria das pessoas residentes na Pedreira vieram da região 

se observar que há uma parcela 

significativa da população não alfabetizada (38 pessoas), enquanto 152, a maioria 

164 moradores da Pedreira Menino Jesus da Lapa estão cadastradas em UBS 

(Unidades Básicas de Saúde) da cidade de Cabreúva, e justificaram o cadastro devido a 

8
5 4
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proximidade ao município e pelo menor custo no valor do transporte públ

41 estão cadastradas no município de Itu e 6 no município de Jundiaí. 58 pessoas 

declararam possuir problemas de saúde graves e necessitar de acompanhamento 

médico constante, porém, destas, 2 não realizam os tratamentos médicos devidos.

Em geral, as famílias apresentam uma condição de vulnerabilidade sócio 

econômica. 159 indivíduos obtém alguma renda de trabalho, porém destes, 96 

possuem trabalho informal e somente 63 contribuem com a Previdência Social e 

direitos trabalhistas.    

Este núcleo habitacional enquadra

possuem baixa qualidade de vida, limitado poder aquisitivo e em geral, residem em 

construções precárias realizadas em terrenos invadidos. A comunidade se formou sem 

ordenamento, os lotes não possuem

à rede pública de água potável (a água consumida é oriunda de uma bica canalizada 

pelos moradores), à rede pública de coleta e tratamento esgoto (sendo o mesmo 

despejado principalmente 

de lixo ocorre periodicamente somente através dos contêineres localizados na entrada 

do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

proximidade ao município e pelo menor custo no valor do transporte públ

41 estão cadastradas no município de Itu e 6 no município de Jundiaí. 58 pessoas 

declararam possuir problemas de saúde graves e necessitar de acompanhamento 

médico constante, porém, destas, 2 não realizam os tratamentos médicos devidos.

l, as famílias apresentam uma condição de vulnerabilidade sócio 

econômica. 159 indivíduos obtém alguma renda de trabalho, porém destes, 96 

possuem trabalho informal e somente 63 contribuem com a Previdência Social e 

bitacional enquadra-se em uma região na qual os moradores 

possuem baixa qualidade de vida, limitado poder aquisitivo e em geral, residem em 

construções precárias realizadas em terrenos invadidos. A comunidade se formou sem 

ordenamento, os lotes não possuem desenho regular, as famílias não possuem acesso 

à rede pública de água potável (a água consumida é oriunda de uma bica canalizada 

pelos moradores), à rede pública de coleta e tratamento esgoto (sendo o mesmo 

principalmente em fossas caseiras ou eventualmente no rio Piraí). A coleta 

de lixo ocorre periodicamente somente através dos contêineres localizados na entrada 
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proximidade ao município e pelo menor custo no valor do transporte público. Apenas 

41 estão cadastradas no município de Itu e 6 no município de Jundiaí. 58 pessoas 

declararam possuir problemas de saúde graves e necessitar de acompanhamento 

médico constante, porém, destas, 2 não realizam os tratamentos médicos devidos. 

l, as famílias apresentam uma condição de vulnerabilidade sócio 

econômica. 159 indivíduos obtém alguma renda de trabalho, porém destes, 96 

possuem trabalho informal e somente 63 contribuem com a Previdência Social e 

se em uma região na qual os moradores 

possuem baixa qualidade de vida, limitado poder aquisitivo e em geral, residem em 

construções precárias realizadas em terrenos invadidos. A comunidade se formou sem 

desenho regular, as famílias não possuem acesso 

à rede pública de água potável (a água consumida é oriunda de uma bica canalizada 

pelos moradores), à rede pública de coleta e tratamento esgoto (sendo o mesmo 

no rio Piraí). A coleta 

de lixo ocorre periodicamente somente através dos contêineres localizados na entrada 
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5.1. ZONEAMENTO 

 
5.1.1. OBJETIVO E METODOL

 
O objetivo do zoneamento da APA Pedregulho é fornecer diretrizes ao uso do solo que 

possam instruir a ocupação do território. 

existente e aplicável sobre o território em questão, portanto, o zoneamento consiste na 

espacialização das normativas legais aplicáveis.

O zoneamento da APA Pedregulho teve como referência fundamental a Lei Municipal 

1.610/2013 que tratou da criação da APA Pedregulho. Esta lei já previa a divisão da APA em 

alguns setores, estabelecendo suas pr

A lei municipal também trazia uma nomenclatura para os diferentes setores que foi ajustada 

para o plano de manejo. A Tabela 27 apresenta a correspondência entre os setores 

especificados pela lei municipal e as zonas definidas neste plano de manejo. 

Tabela 27: Correspondência entre termos estabelecidos pela Lei Municipal 1.610/2013 (criação da APA 
Pedregulho) e aqueles utilizados por este plano de manejo.

LEI MUNICIPAL N. 1.610/2013

Sigla Significado 

SPAE 

Setor de Preservação 
Ambiental Especial 

 

SRS 
Setor de Recuperação 

Socioambiental 

SDS 
Setor de Desenvolvimento 

Sustentável 

SEISE 
Setor Especial de Interesse 

Social e Econômico 

  

 

A setorização proposta pela lei municipal mostrou

de manejo, por considerar diferentes níveis de uso e ocupação, bem como de proteção 

ambiental. Além disso, esta setorização já apresenta respaldo legal e passou por aprova

Câmara, tendo sido objeto de audiências públicas durante a etapa de elaboração da lei. 

 

. OBJETIVO E METODOLOGIA 

zoneamento da APA Pedregulho é fornecer diretrizes ao uso do solo que 

possam instruir a ocupação do território. Estas diretrizes são originadas a partir da legislação 

existente e aplicável sobre o território em questão, portanto, o zoneamento consiste na 

spacialização das normativas legais aplicáveis. 

O zoneamento da APA Pedregulho teve como referência fundamental a Lei Municipal 

1.610/2013 que tratou da criação da APA Pedregulho. Esta lei já previa a divisão da APA em 

alguns setores, estabelecendo suas principais caraterísticas, potenciais e limitações ao seu uso. 

A lei municipal também trazia uma nomenclatura para os diferentes setores que foi ajustada 

para o plano de manejo. A Tabela 27 apresenta a correspondência entre os setores 

municipal e as zonas definidas neste plano de manejo.  

: Correspondência entre termos estabelecidos pela Lei Municipal 1.610/2013 (criação da APA 
Pedregulho) e aqueles utilizados por este plano de manejo. 

1.610/2013 PLANO DE MANEJO 

Sigla Significado 

Setor de Preservação 
 

ZPAE APP 
Zona de Preservação Ambiental Especial 

associada às Áreas de Preservação Permanente

ZPAE RF 
Zona de Preservação Ambiental Especial 
associada aos Remanescentes Florestais

Setor de Recuperação 
ZRS Zona de Recuperação Socioambiental

Setor de Desenvolvimento ZDS I Zona de Desenvolvimento Sustentável I

ZDS II Zona de Desenvolvimento Sustentável II

Setor Especial de Interesse 
 

ZEISE Zona Especial de Interesse Social e Econômico

Setores 
especiais 

Faixas de servidão das linhas de transmissão de 
energia elétrica de alta voltagem

Área de Proteção Especial Campo de M

A setorização proposta pela lei municipal mostrou-se uma boa referência a este plano 

de manejo, por considerar diferentes níveis de uso e ocupação, bem como de proteção 

ambiental. Além disso, esta setorização já apresenta respaldo legal e passou por aprova

Câmara, tendo sido objeto de audiências públicas durante a etapa de elaboração da lei. 
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zoneamento da APA Pedregulho é fornecer diretrizes ao uso do solo que 

Estas diretrizes são originadas a partir da legislação 

existente e aplicável sobre o território em questão, portanto, o zoneamento consiste na 

O zoneamento da APA Pedregulho teve como referência fundamental a Lei Municipal 

1.610/2013 que tratou da criação da APA Pedregulho. Esta lei já previa a divisão da APA em 

incipais caraterísticas, potenciais e limitações ao seu uso. 

A lei municipal também trazia uma nomenclatura para os diferentes setores que foi ajustada 

para o plano de manejo. A Tabela 27 apresenta a correspondência entre os setores 

 

: Correspondência entre termos estabelecidos pela Lei Municipal 1.610/2013 (criação da APA 

Zona de Preservação Ambiental Especial 
associada às Áreas de Preservação Permanente 

Zona de Preservação Ambiental Especial 
associada aos Remanescentes Florestais 

Zona de Recuperação Socioambiental 

Zona de Desenvolvimento Sustentável I 

Zona de Desenvolvimento Sustentável II 

Zona Especial de Interesse Social e Econômico 

Faixas de servidão das linhas de transmissão de 
energia elétrica de alta voltagem 

Área de Proteção Especial Campo de Matacões 

se uma boa referência a este plano 

de manejo, por considerar diferentes níveis de uso e ocupação, bem como de proteção 

ambiental. Além disso, esta setorização já apresenta respaldo legal e passou por aprovação na 

Câmara, tendo sido objeto de audiências públicas durante a etapa de elaboração da lei.  
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No plano de manejo, estes setores passaram a ser denominados “zonas”, termo 

recomendado pelo SNUC, sendo amplamente 

foram subdivididos em duas zonas, procurando

reconhecimento pela população para estabelecer 

Piraí. 

Obteve-se como produto final um zoneamento que representa a síntes

e restrições ao uso,  identificados

contribuições do Conselho Gestor durante o período de elaboração 

 

5.1.2. RESULTADOS: MAPA E RESUMO DAS DI

 
As informações pertinentes ao zoneamento da APA Pedregulho encontram

divididas nas seguintes partes:

• Mapa da Figura 138

• Tabelas 28 a 32 

definida; 

• Tabela 33 contendo diretrizes gerais aplicáveis a todas as zonas da APA;

• Texto explicativo, para detalhar e justificar as diretrizes propostas a partir de 

critérios técnicos e legais. 

 

No plano de manejo, estes setores passaram a ser denominados “zonas”, termo 

, sendo amplamente utilizado por planos de manejo. Alguns setore

duas zonas, procurando-se utilizar elementos geográficos e de fácil 

reconhecimento pela população para estabelecer seus novos limites, por exemplo, o Ribeirão 

se como produto final um zoneamento que representa a síntes

identificados por meio da legislação, aliada a critérios técnicos e 

contribuições do Conselho Gestor durante o período de elaboração do plano de manejo

MAPA E RESUMO DAS DIRETRIZES 

informações pertinentes ao zoneamento da APA Pedregulho encontram

divididas nas seguintes partes: 

138 com a delimitação das zonas previstas para a APA Pedregulho;

 contendo características e diretrizes específicas para cada

contendo diretrizes gerais aplicáveis a todas as zonas da APA;

Texto explicativo, para detalhar e justificar as diretrizes propostas a partir de 

critérios técnicos e legais.  
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No plano de manejo, estes setores passaram a ser denominados “zonas”, termo 

utilizado por planos de manejo. Alguns setores 

se utilizar elementos geográficos e de fácil 

novos limites, por exemplo, o Ribeirão 

se como produto final um zoneamento que representa a síntese dos potenciais 

por meio da legislação, aliada a critérios técnicos e 

do plano de manejo.  

informações pertinentes ao zoneamento da APA Pedregulho encontram-se 

com a delimitação das zonas previstas para a APA Pedregulho; 

contendo características e diretrizes específicas para cada zona 

contendo diretrizes gerais aplicáveis a todas as zonas da APA; 

Texto explicativo, para detalhar e justificar as diretrizes propostas a partir de 
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Figura 

 

Figura 138: Zoneamento da APA Pedregulho. RecomendaRecomenda-se impressão em formato A3. 
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Tabela 28: Resumo das características e diretrizes para a ZPAE – APP e RF.

ZONA CARACTERÍSTICAS 
 

ZPAE – APP e RF 

• A instituição das ZPAE tem como 
objetivo principal preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem
populações humanas; 

• A ZPAE - APP compreende as áreas 
de preservação permanente dos 
principais cursos d´água, incluindo 
área de proteção especial de 200 
metros de largura ao longo do 
Ribeirão Piraí; 

• A ZPAE - RF compreende os 
remanescentes florestais que não 
constituem APP e que possue
maiores dimensões na APA 
Pedregulho. 

                                                 
7
 Texto ajustado após 1ª Oficina Participativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01 (vide Capítulo 8).

 

APP e RF. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS USOS INDICADOS E PERMITIDOS
 

A instituição das ZPAE tem como 
objetivo principal preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas;  

APP compreende as áreas 
de preservação permanente dos 
principais cursos d´água, incluindo 
área de proteção especial de 200 
metros de largura ao longo do 

RF compreende os 
remanescentes florestais que não 
constituem APP e que possuem 
maiores dimensões na APA 

• Indica-se a preservação e recomposição da vegetação;
Podem ser desenvolvidas atividades eventuais e de baixo impacto ambiental 
pela legislação vigente, tendo como instrumento principal o Código Florestal no 
se refere aos usos permitidos em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Leg
Destacam-se alguns dos usos apontados pelo Código Florestal

• Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes

• Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 
efluentes tratados; 

• Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

• Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

• Construção e manutenção de cercas na propriedade;

• Pesquisa científica relativa a recursos ambientais;

• Coleta de produtos não madeireiros para fins de produção de mudas, como 
sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a 
recursos genéticos; 

• Plantio de espécies nativas produtoras de frutos,
outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação 
existente nem prejudique a função ambiental da área;

• Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 
familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde 
que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem 
prejudiquem a função ambiental da área; 

• A intervenção nestas áreas será permitida nos casos de utilidade pública e 
interesse social, cujas características e condições estão especificados pela 
legislação. 

ativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01 (vide Capítulo 8). 
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USOS INDICADOS E PERMITIDOS 

se a preservação e recomposição da vegetação; 
atividades eventuais e de baixo impacto ambiental definidas 

pela legislação vigente, tendo como instrumento principal o Código Florestal no que 
se refere aos usos permitidos em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. 

se alguns dos usos apontados pelo Código Florestal7:  

Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões; 

necessárias à captação e condução de água e 

Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

Construção e manutenção de cercas na propriedade; 

ífica relativa a recursos ambientais; 

Coleta de produtos não madeireiros para fins de produção de mudas, como 
sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a 

Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e 
outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação 
existente nem prejudique a função ambiental da área; 

Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e 
produtos florestais não madeireiros, desde 

que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem 
 

A intervenção nestas áreas será permitida nos casos de utilidade pública e 
sticas e condições estão especificados pela 
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Tabela 29: Resumo das características e diretrizes para a ZDS

ZONA CARACTERÍSTICAS GERAIS

ZDS I 

• A definição da ZDS I tem como 
objetivo instruir o desenvolvimento 
territorial, de modo a torná
sustentável e com reduzido impacto 
ambiental, para que não prejudique 
os atributos naturais e culturais que 
justificaram a criação da APA;

• Corresponde à zona de maior 
dimensão da APA; 

• Caracterizada por propri
rurais que desenvolvem variadas 
atividades econômicas, como 
agricultura, pecuária, equinos, 
silvicultura, turismo, hotelaria, 
extrativismo mineral. 

 

  

                                                 
8
 Textos sublinhados foram ajustados após 1ª Oficina Participativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01 (vide Capítul

9
 Indústrias consideradas de “baixo potencial poluidor” deverão ser definidas posteriormente pela Prefeitura Municipal, considerando a legislação federal, estadual e municipal 

10
 Texto ajustado após 2ª Oficina Participativa, mediante solicitação do Dr. Eduardo Arruda.  

 

 

: Resumo das características e diretrizes para a ZDS- I. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS USOS PERMITIDOS
 

A definição da ZDS I tem como 
desenvolvimento 

territorial, de modo a torná-lo 
sustentável e com reduzido impacto 
ambiental, para que não prejudique 
os atributos naturais e culturais que 
justificaram a criação da APA; 

Corresponde à zona de maior 

Caracterizada por propriedades 
rurais que desenvolvem variadas 
atividades econômicas, como 
agricultura, pecuária, equinos, 
silvicultura, turismo, hotelaria, 
extrativismo mineral.  

• Parcelamento do solo com fins exclusivamente residenciais, com lotes unifamiliares 
com extensão mínima de 5000m2, taxa de permeabilidade mínima de 80% e 
densidade de ocupação máxima de 40 hab/ha; 

• Parcelamento do solo para a construção de condomínios residenciais desde que 
cada unidade autônoma de moradia esteja vinculada a uma área igual ou superior a 
5000m2, sendo mantida área permeável de no mínimo 80% 
ocupação máxima de 40 hab/ha; 

• Estabelecimentos comerciais8junto às propriedades agrícolas, preferencialmente 
voltados à venda de produtos artesanais e produção local;

• Eventos de grande porte mediante manifestação
• Agricultura com a adoção de princípios conservacionistas;

• Suinocultura, avicultura e pecuária intensiva com controle efetivo de efluentes e 
resíduos; 

• Silvicultura, preferencialmente manejo florestal sustentável em áreas reabilitadas;

• Extração mineral desde que legalizada e licenciada;

• Agroindústria de baixo potencial poluidor9associada às propriedades rurais;

• Exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas propriedades agrícolas, nas 
tipologias: camping, pousada, hotel fazenda e hotel histórico;

• Proibido o parcelamentourbano10 do solopara fins comerciais e industriais, tanto na 
forma de loteamentos quanto de desmembramentos;

• Uso comercial e industrial será estabelecido mediante normativas 
pela Prefeitura Municipal. 

 

Textos sublinhados foram ajustados após 1ª Oficina Participativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01 (vide Capítulo 8). 
dor” deverão ser definidas posteriormente pela Prefeitura Municipal, considerando a legislação federal, estadual e municipal 

Texto ajustado após 2ª Oficina Participativa, mediante solicitação do Dr. Eduardo Arruda.   
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USOS PERMITIDOS 

Parcelamento do solo com fins exclusivamente residenciais, com lotes unifamiliares 
, taxa de permeabilidade mínima de 80% e 

 

Parcelamento do solo para a construção de condomínios residenciais desde que 
cada unidade autônoma de moradia esteja vinculada a uma área igual ou superior a 

, sendo mantida área permeável de no mínimo 80% e densidade de 

junto às propriedades agrícolas, preferencialmente 
voltados à venda de produtos artesanais e produção local; 

manifestaçãodo Conselho Gestor; 

Agricultura com a adoção de princípios conservacionistas; 

Suinocultura, avicultura e pecuária intensiva com controle efetivo de efluentes e 

orestal sustentável em áreas reabilitadas; 

Extração mineral desde que legalizada e licenciada; 

associada às propriedades rurais; 

Exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas propriedades agrícolas, nas 
pousada, hotel fazenda e hotel histórico; 

do solopara fins comerciais e industriais, tanto na 
forma de loteamentos quanto de desmembramentos; 

Uso comercial e industrial será estabelecido mediante normativas a serem definidas 

dor” deverão ser definidas posteriormente pela Prefeitura Municipal, considerando a legislação federal, estadual e municipal aplicável.  
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Tabela 30: Resumo das características e diretrizes para a ZDS- II. 

ZONA CARACTERÍSTICAS GERAIS
 

ZDS II 

• Localizada na porção sudoeste da 
APA Pedregulho, situa-se entre a área 
de proteção especial do Ribeirão Piraí 
e a Rodovia SP 300, abrangendo 
também a SP 097 (Rodovia Hilário 
Ferrari); 
 

• A proximidade com as áreas 
urbanizadas de Itu e Salto e a boa 
acessibilidade definem características 
distintas à ZDS I, possibilitando 
atividades ou empreendimentos de 
maior porte desde que consideradas 
todas as recomendações 
relacionadas à preservação e 
conservação ambiental, com 
prioridade para os recursos hídricos.
 

• Nas reuniões com proprietários e 
Conselho Gestor e também nas 
Oficinas Participativas evidenciou
uma demanda para exploração
atividades ligadas à logística
transporte e indústrias não 
poluentes, além de eventos de 
caráter geral. 

                                                 
11

 Textos sublinhados foram ajustados após 1ª Oficina Participativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01.
 

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS USOS PERMITIDOS 
 

Localizada na porção sudoeste da 
se entre a área 

de proteção especial do Ribeirão Piraí 
e a Rodovia SP 300, abrangendo 

SP 097 (Rodovia Hilário 

A proximidade com as áreas 
urbanizadas de Itu e Salto e a boa 

idade definem características 
distintas à ZDS I, possibilitando 
atividades ou empreendimentos de 
maior porte desde que consideradas 
todas as recomendações 
relacionadas à preservação e 
conservação ambiental, com 
prioridade para os recursos hídricos. 

proprietários e 
e também nas 

evidenciou-se 
uma demanda para exploração de 

gadas à logística, 
transporte e indústrias não 

além de eventos de 

• Parcelamento do solo com fins exclusivamente residenciais, com lotes 
unifamiliares com extensão mínima de 5000m2, taxa de permeabilidade 
mínima de 80% e densidade de ocupação máxima de 40 hab/ha;

• Parcelamento do solo para a construção de condomínios residenciais desde 
que cada unidade autônoma de moradia esteja vinculada a uma área igual ou 
superior a 5000m2, sendo mantida área permeável de no mínimo 80% 
densidade de ocupação máxima de 40 hab/ha; 

• Estabelecimentos comerciais11 junto às propriedades agrícolas, 
preferencialmente voltados à venda de produtos artesanais e produção local;

• Eventos de grande porte mediante manifestação do Conselho Gestor;

• Agricultura com a adoção de princípios conservacionistas;

• Suinocultura, avicultura e pecuária com controle efetivo de efluentes e 
resíduos; 

• Silvicultura, preferencialmente manejo florestal sustentável em áreas 
reabilitadas; 

• Extração mineral desde que legalizada e licenciada; 

• Agroindústria de baixo potencial poluidor associada às propriedades rurais;

• Exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas propriedades agrícolas, 
nas tipologias: camping, pousada, hotel fazenda e hotel histórico;

• Usos industriais, comerciais e serviços, tais como empresas de logística e 
transporte; 

• Não é permitido o armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis
atividade fim; 

• Implantação de complexos turísticos e de lazer, tais como parques temáticos e 
balneários, arenas para competições esportivas e hotelaria;

• Uso comercial e industrial será estabelecido mediante normativas a serem 

am ajustados após 1ª Oficina Participativa, mediante contribuição do Grupo de Trabalho 01. 
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fins exclusivamente residenciais, com lotes 
, taxa de permeabilidade 

mínima de 80% e densidade de ocupação máxima de 40 hab/ha; 

Parcelamento do solo para a construção de condomínios residenciais desde 
dade autônoma de moradia esteja vinculada a uma área igual ou 

área permeável de no mínimo 80% e 

junto às propriedades agrícolas, 
preferencialmente voltados à venda de produtos artesanais e produção local; 

do Conselho Gestor; 

Agricultura com a adoção de princípios conservacionistas; 

ra e pecuária com controle efetivo de efluentes e 

Silvicultura, preferencialmente manejo florestal sustentável em áreas 

associada às propriedades rurais; 

Exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas propriedades agrícolas, 
pousada, hotel fazenda e hotel histórico; 

, tais como empresas de logística e 

Não é permitido o armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveiscomo 

Implantação de complexos turísticos e de lazer, tais como parques temáticos e 
balneários, arenas para competições esportivas e hotelaria; 

Uso comercial e industrial será estabelecido mediante normativas a serem 
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Tabela31: Resumo das características e diretrizes para a ZEISE. 

ZONA CARACTERÍSTICAS GERAIS
 

 

definidas pela Prefeitura Municipal.  

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS USOS PERMITIDOS 
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ZEISE 

• Considerando o desenvolvimento das 
atividades na APA Pedregulho, essa 
zona tem o objetivo de constituir de 
forma planejada e organizada uma 
centralidade para empreendimentos 
de interesse social, como projetos 
habitacionais, equipamentos públicos 
ou institucionais, além de 
empreendimentos e atividades 
comerciais de apoio, desde que 
adequadas às características da APA;
 

• Sua localização, próxima ao Armazém 
do Limoeiro e à Capela São Francisco 
de Paula, foi selecionada por estes 
locais já exercerem um ponto de 
integração entre a comunidade local 
e turistas.  

 

 

  

 

Considerando o desenvolvimento das 
atividades na APA Pedregulho, essa 
zona tem o objetivo de constituir de 
forma planejada e organizada uma 
centralidade para empreendimentos 
de interesse social, como projetos 
habitacionais, equipamentos públicos 

cionais, além de 
empreendimentos e atividades 
comerciais de apoio, desde que 
adequadas às características da APA; 

Sua localização, próxima ao Armazém 
do Limoeiro e à Capela São Francisco 
de Paula, foi selecionada por estes 
locais já exercerem um ponto de 
integração entre a comunidade local 

• Empreendimentos e projetos de caráter comercial, institucional, 
habitacional, comunitário ou de uso coletivo; 

• Os índices urbanísticos tais como área do lote, taxa de ocupação, taxa de 
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e densidade habitacional 
deverão ser regulamentados por legislação específica, devendo atend
critérios que garantam a proteção aos recursos hídricos e demais 
atributos naturais, históricos e culturais da APA Pedregulho.
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Empreendimentos e projetos de caráter comercial, institucional, 

Os índices urbanísticos tais como área do lote, taxa de ocupação, taxa de 
permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e densidade habitacional 
deverão ser regulamentados por legislação específica, devendo atender a 
critérios que garantam a proteção aos recursos hídricos e demais 
atributos naturais, históricos e culturais da APA Pedregulho. 
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Tabela 32: Resumo das características e diretrizes para a ZRS. 

ZONA CARACTERÍSTICAS GERAIS
 

ZRS 

• Esta zona corresponde às ocupações 
humanas e parcelamentos do solo que 
ocorrem de forma irregular na APA 
Pedregulho, podendo acarretar 
problemas de ordem socioambiental e 
urbana. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS RECOMENDAÇÕES 
 

Esta zona corresponde às ocupações 
humanas e parcelamentos do solo que 
ocorrem de forma irregular na APA 
Pedregulho, podendo acarretar 
problemas de ordem socioambiental e 

• Regularização fundiária; 

• Recuperação de áreas degradadas. 
 

247 

 



Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

Tabela 33: Diretrizes aplicáveis a todas as zonas da APA Pedregulho.

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES

• Todas as atividades e 
empreendimentos a serem 
desenvolvidos e instalados na APA 
Pedregulho sujeitos ao 
licenciamento ambiental devem 
cumpri-lo na forma da lei, devendo o 
Conselho Gestor se manifestar 
quanto à sua aprovação.  

• Casos omissos, bem como atividades 
e empreendimentos não previstos
para as zonas apresentadas poderão 
ser aprovados em caráter 
excepcional desde que sejam de 
grande interesse para a população, 
possuam medidas efetivas para o 
controle dos impactos ambientais 
gerados e sejam apreciados
Conselho Gestor.  

• Atividades consolidadas desde que
regularizadas estão protegidas pelo 
instituto constitucional do direito 
adquirido12. 
 

RESTRIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS A ZONAS
• É proibida a realização de queimadas florestais, em culturas agrícolas ou em pastagens;

• É proibida a prática de aplicação aérea de defensivos agrícolas;

• É proibida a ocupação humana em áreas de risco ou impróprias para parcelamento, loteamento ou edificações;

• É proibida a prática da caça; 

• É proibida a supressão da vegetação sem prévia autorização do órgão
ambiental; 

• É proibida a instalação e exploração de atividades minerais e plantio de qualquer espécie, para a qual seja necessária a util

agrotóxicos, numa distância de 500m do leito de córregos e rios que 

                                                 
12

 Contribuição do Grupo de Trabalho 01 durante a 1ª Oficina Participativa. 

: Diretrizes aplicáveis a todas as zonas da APA Pedregulho. 

DIRETRIZES GE

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Todas as atividades e 
empreendimentos a serem 
desenvolvidos e instalados na APA 
Pedregulho sujeitos ao 

nciamento ambiental devem 
na forma da lei, devendo o 

Conselho Gestor se manifestar 

Casos omissos, bem como atividades 
previstos 

para as zonas apresentadas poderão 
ser aprovados em caráter 
excepcional desde que sejam de 

e para a população, 
possuam medidas efetivas para o 
controle dos impactos ambientais 

apreciados pelo 

desde que 
regularizadas estão protegidas pelo 
instituto constitucional do direito 

• Devem ser incrementadas políticas 
públicas municipais voltadas a melhorias 
do saneamento básico na APA Pedregulho.

• Os efluentes e águas residuais deverão ser 
destinados à fossa séptica ou sistema de 
tratamento individual quando inexistir 
rede de coleta. 

• É proibido o lançamento de todo e 
qualquer tipo de efluente e água residual 
não tratado em corpos hídricos da APA.

• A gestão dos resíduos sólidos deverá 
atender ao Plano Municipal de Gestão dos 
Resíduos Sólidos, incluindo sua disposição 
final em aterros licenciados. 

• É proibida a construção de aterros para 
disposição de resíduos sólidos, efluentes 
sanitários e resíduos da construção civil 
em toda a área da APA. 

RESTRIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS A ZONAS 
É proibida a realização de queimadas florestais, em culturas agrícolas ou em pastagens;

prática de aplicação aérea de defensivos agrícolas; 

É proibida a ocupação humana em áreas de risco ou impróprias para parcelamento, loteamento ou edificações;

É proibida a supressão da vegetação sem prévia autorização do órgão 

É proibida a instalação e exploração de atividades minerais e plantio de qualquer espécie, para a qual seja necessária a util

agrotóxicos, numa distância de 500m do leito de córregos e rios que 

 
Contribuição do Grupo de Trabalho 01 durante a 1ª Oficina Participativa.  

 

RAIS APLICÁVEIS A TODAS A ZONAS 

SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 
INFRAESTRUTURA 

VIÁRIA 
RECURSOS HÍDRICOS E 

MINERAIS

públicas municipais voltadas a melhorias 
do saneamento básico na APA Pedregulho. 

Os efluentes e águas residuais deverão ser 
destinados à fossa séptica ou sistema de 
tratamento individual quando inexistir 

qualquer tipo de efluente e água residual 
não tratado em corpos hídricos da APA. 

atender ao Plano Municipal de Gestão dos 
Resíduos Sólidos, incluindo sua disposição 

É proibida a construção de aterros para 
disposição de resíduos sólidos, efluentes 
sanitários e resíduos da construção civil 

• O acesso às instalações 
e edificações 
existentes na APA 
Pedregulho deve 
priorizar a utilização 
das estradas já 
existentes, evitando-se 
a abertura de novas 
vias.  

• As vias principais 
existentes deverão 
receber manutenção e 
melhorias, tais como a 
construção de galerias 
de águas pluviais, 
redutores de 
velocidade, sinalização 
de trânsito e turística.  

 
 

• A retirada de água dos 
corpos hídricos deverá ser 
precedida de outorga a ser 
expedida pelo órgão 
responsável. 

• A extração mineral de 
explotação de água é 
permitida desde que 
regularmente licenciada 
pelos órgãos competentes.

• É expressamente proibida a 
prática de 
hidráulico para a extração 
mineral.  

 

É proibida a realização de queimadas florestais, em culturas agrícolas ou em pastagens; 

É proibida a ocupação humana em áreas de risco ou impróprias para parcelamento, loteamento ou edificações; 

É proibida a instalação e exploração de atividades minerais e plantio de qualquer espécie, para a qual seja necessária a util

agrotóxicos, numa distância de 500m do leito de córregos e rios que formam os mananciais do Município

 

248 

RECURSOS HÍDRICOS E 
MINERAIS 

EDIFICAÇÕES E OBRAS GERAIS

rada de água dos 
corpos hídricos deverá ser 
precedida de outorga a ser 
expedida pelo órgão 
responsável.  

A extração mineral de 
explotação de água é 
permitida desde que 
regularmente licenciada 
pelos órgãos competentes. 

É expressamente proibida a 
prática de desmonte 
hidráulico para a extração 

• Deve ser incentivada a adoção de 
técnicas construtivas sustentáveis, 
visando a manutenção de alta 
permeabilidade do solo e a 
conservação dos recursos naturais 
existentes, além de dispositivos de 
conservação e uso racional da 
água nas edificações.  

• Obras e construção civil devem ser 
planejadas para que demandem a 
menor movimentação de terra 
possível. 

• Os empreendimentos a serem 
implantados devem adotar 
medidas que garantam a redução 
do seu impacto ambiental, tais
como a emissão de ruídos, luz 
noturna, tráfego intenso de 
veículos e geração de resíduos e 
efluentes.  

É proibida a instalação e exploração de atividades minerais e plantio de qualquer espécie, para a qual seja necessária a utilização de produtos 

formam os mananciais do Município. 

EDIFICAÇÕES E OBRAS GERAIS 

Deve ser incentivada a adoção de 
técnicas construtivas sustentáveis, 
visando a manutenção de alta 
permeabilidade do solo e a 
conservação dos recursos naturais 
existentes, além de dispositivos de 

uso racional da 

Obras e construção civil devem ser 
planejadas para que demandem a 
menor movimentação de terra 

Os empreendimentos a serem 
implantados devem adotar 
medidas que garantam a redução 
do seu impacto ambiental, tais 
como a emissão de ruídos, luz 
noturna, tráfego intenso de 
veículos e geração de resíduos e 
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5.1.3. TEXTO EXPLICATIVO DO ZONEAMENTO 

 

5.1.3.1. SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS AP

 

Considerando-se o disposto pela Lei Municipal 1.610/2013, em especial os 

objetivos da APA Pedregulho 

Considerando-se que a APA Pedregulho está inserida na Macrozona de 

Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água 

Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais, 

estabelecidas pelo Plano Diretor Participativo de Itu 

Complementar 02/2010), o que remete ao seu perfil rural e sua importância na 

produção de água;  

Considerando-se que a APA Pedregulho integra a APA Estadual CCJ;

Considerando-se a impo

quantidade do recurso hídrico para o abastecimento público, em especial o Ribeirão 

Piraí; 

Considerando-se a existência de expressivos remanescentes florestais que 

possuem grande diversidade e servem de abrigo

 Considerando-se que a APA Pedregulho apresenta paisagens peculiares, 

atividades culturais e patrimônio histórico que potencializam o turismo rural e 

ecológico; 

Definiram-se algumas diretrizes de caráter geral, aplicáveis a todas as zona

que integram a APA Pedregulho

diretrizes resultam de uma compilação de informações gerais relacionadas a boas 

práticas ambientais e outras mais específicas provenientes da legislação, 

as Leis Municipais 1610/2013; 3850/1995. 

 

 

TIVO DO ZONEAMENTO  

DIRETRIZES GERAIS APLICÁVEIS A TODAS AS ZONAS DA APA

se o disposto pela Lei Municipal 1.610/2013, em especial os 

objetivos da APA Pedregulho expressos no Artigo 5º; 

se que a APA Pedregulho está inserida na Macrozona de 

Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água – Mananciais, Macrozona de 

Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais, 

lo Plano Diretor Participativo de Itu (Lei Complementar n

, o que remete ao seu perfil rural e sua importância na 

se que a APA Pedregulho integra a APA Estadual CCJ;

se a importância desta área na manutenção da qualidade e 

quantidade do recurso hídrico para o abastecimento público, em especial o Ribeirão 

se a existência de expressivos remanescentes florestais que 

possuem grande diversidade e servem de abrigo à fauna regional; 

se que a APA Pedregulho apresenta paisagens peculiares, 

atividades culturais e patrimônio histórico que potencializam o turismo rural e 

se algumas diretrizes de caráter geral, aplicáveis a todas as zona

que integram a APA Pedregulho, apresentadas anteriormente na Tabela 33. 

resultam de uma compilação de informações gerais relacionadas a boas 

práticas ambientais e outras mais específicas provenientes da legislação, 

1610/2013; 3850/1995.  
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ZONAS DA APA 

se o disposto pela Lei Municipal 1.610/2013, em especial os 

se que a APA Pedregulho está inserida na Macrozona de 

Mananciais, Macrozona de 

Proteção Ambiental e Macrozona de Predominantes Características Rurais, 

Lei Complementar nº 770/2006e Lei 

, o que remete ao seu perfil rural e sua importância na 

se que a APA Pedregulho integra a APA Estadual CCJ; 

rtância desta área na manutenção da qualidade e 

quantidade do recurso hídrico para o abastecimento público, em especial o Ribeirão 

se a existência de expressivos remanescentes florestais que 

se que a APA Pedregulho apresenta paisagens peculiares, 

atividades culturais e patrimônio histórico que potencializam o turismo rural e 

se algumas diretrizes de caráter geral, aplicáveis a todas as zonas 

, apresentadas anteriormente na Tabela 33. Estas 

resultam de uma compilação de informações gerais relacionadas a boas 

práticas ambientais e outras mais específicas provenientes da legislação, em especial 
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5.1.3.2. SOBRE A DEFINIÇÃO E A DELIMITAÇ

 

Z1 - Zona de Proteção Ambiental Especial às Áreas de Preservação 

Permanente e Zona de Proteção Ambiental Especial Remanescentes 

Florestais (ZPAE_APP e ZPAE_RF)
 

Z1.1. Características e objetivos: 

A instituição das ZPAE tem como objetivo principal preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem

alcançados pelo reforço à conservação e incentivo à recuperação de áreas especiais situadas 

ao longo dos rios e também dos fragmentos de vegetação nativa 

vigente, em especial pela Lei F

Federal 6.660/200815, Resolução SMA SP 86/2009

Municipal 1.610/2013. Portanto, o intuito da ZPAE é destacar e mapear estas áreas que 

apresentam proteção legal, tornando sua conservação mais efetiva. 

Em função de critérios legais e também aqueles relacionados à localização dos 

remanescentes florestais, a ZPAE é dividida em duas categorias: ZPAE_APP e ZPAE_RF. 

A ZPAE_APP tem como objetivo garantir de forma efetiva a proteção aos recursos 

hídricos, por meio do estabelecimento das faixas que correspondem às áreas de preservação 

permanente (APP) dos principais corpos d’água

A área de preservação permanente (APP) corresponde à área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológi

proteger o solo e assegurar o bem

                                                
13

 Código Florestal.  
14

 Lei que garante proteção às fitofisionomias das Mata Atlântica, em seus diversos estágios de 
regeneração.  
15

 Regulamenta a Lei de Proteção à Mata Atlântica.
16

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de 
autorização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais no Estado de São Paulo.
17

 Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e 
composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado de São Paulo
18

 Futuramente, a APA deverá desenvolver programa para mapeamento e monitoramento das 
nascentes e demais corpos d’água, ampliando
na ZPAE_APP.  

 

INIÇÃO E A DELIMITAÇÃO DAS ZONAS 

Zona de Proteção Ambiental Especial às Áreas de Preservação 

Permanente e Zona de Proteção Ambiental Especial Remanescentes 

Florestais (ZPAE_APP e ZPAE_RF) 

Características e objetivos:  

A instituição das ZPAE tem como objetivo principal preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Estes objetivos são 

à conservação e incentivo à recuperação de áreas especiais situadas 

ao longo dos rios e também dos fragmentos de vegetação nativa já protegidos pela legislação 

, em especial pela Lei Federal 12.651/201213, Lei Federal 11.428/2006

, Resolução SMA SP 86/200916 e Decreto Estadual 53.939/2009

Municipal 1.610/2013. Portanto, o intuito da ZPAE é destacar e mapear estas áreas que 

apresentam proteção legal, tornando sua conservação mais efetiva.  

Em função de critérios legais e também aqueles relacionados à localização dos 

stais, a ZPAE é dividida em duas categorias: ZPAE_APP e ZPAE_RF. 

tem como objetivo garantir de forma efetiva a proteção aos recursos 

hídricos, por meio do estabelecimento das faixas que correspondem às áreas de preservação 

principais corpos d’água18 que ocorrem na APA Pedregulho. 

A área de preservação permanente (APP) corresponde à área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei 12.651/2012). 

         

Lei que garante proteção às fitofisionomias das Mata Atlântica, em seus diversos estágios de 

Regulamenta a Lei de Proteção à Mata Atlântica. 
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de 
torização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais no Estado de São Paulo.
Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e 

composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado de São Paulo 
turamente, a APA deverá desenvolver programa para mapeamento e monitoramento das 

nascentes e demais corpos d’água, ampliando-se desta forma o número de córregos a serem incluídos 
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Zona de Proteção Ambiental Especial às Áreas de Preservação 

Permanente e Zona de Proteção Ambiental Especial Remanescentes 

A instituição das ZPAE tem como objetivo principal preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

populações humanas. Estes objetivos são 

à conservação e incentivo à recuperação de áreas especiais situadas 

já protegidos pela legislação 

, Lei Federal 11.428/200614, Decreto 

e Decreto Estadual 53.939/200917, Lei 

Municipal 1.610/2013. Portanto, o intuito da ZPAE é destacar e mapear estas áreas que 

Em função de critérios legais e também aqueles relacionados à localização dos 

stais, a ZPAE é dividida em duas categorias: ZPAE_APP e ZPAE_RF.  

tem como objetivo garantir de forma efetiva a proteção aos recursos 

hídricos, por meio do estabelecimento das faixas que correspondem às áreas de preservação 

que ocorrem na APA Pedregulho.  

A área de preservação permanente (APP) corresponde à área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

ca e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

estar das populações humanas (Lei 12.651/2012).  

Lei que garante proteção às fitofisionomias das Mata Atlântica, em seus diversos estágios de 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de 
torização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais no Estado de São Paulo. 
Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e 

turamente, a APA deverá desenvolver programa para mapeamento e monitoramento das 
se desta forma o número de córregos a serem incluídos 
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A delimitação da ZPAE_APP está associada às faixas de preservação permanente (APP) 

dos seguintes corpos d’água: 

• Cana Verde/Água Branca;

• Concórdia; 

• Ingá; 

• Boa Vista;  

• São José.  

Nestes corpos d’agua, a extensão da ZPAE segue a delimitação definida pela legislação 

ambiental federal (Lei 12.651/2012). Por serem corpos d’água cuja largura não ultrapassa os 

10 metros (considerada a calha regular), as faixas de APP são de 30 metros de 

corpo d’água.  

Exceção é o Ribeirão Piraí que por 

dos municípios de Itu, Cabreúva, Indaiatuba e Salto, tem sua faixa de APP definida com a 

extensão de 200 metros, em acordo com a Lei M

que cria a APA Pedregulho.  

As APP que envolvem reservatórios localizados

se formará com o futuro barramento do Piraí, 

faixa de APP ao redor de reservatórios possui

processo de licenciamento, foi considerada neste plano de manejo como sendo de 30 metros, 

equivalente à faixa de APP a ser mantida em lagos e lagoas naturais em áreas urbanas

dimensão corresponde também à menor faixa de APP associada aos corpos d’água com largura 

igual ou inferior a 10 metros. 

 Segundo o Código Florestal, a intervenção ou a supressão da vegetação em áreas de 

preservação permanente é passível de licenciamen

poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental. Esta regulamentação se aplica às áreas que integram as ZPAE na APA Pedregulho. 

Cabe ressaltar que qualquer atividade

em qualquer localização depende de autorização da CETESB, seja qual for o tipo da vegetação 

(mata atlântica, cerrado e outras) e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, avançado ou 

clímax). Mesmo um simples bosqueamento (retirada da vegetação do sub

ou a exploração florestal sob regime de manejo sustentável, para retirada seletiva de 

 

A delimitação da ZPAE_APP está associada às faixas de preservação permanente (APP) 

gua:  

Cana Verde/Água Branca; 

Nestes corpos d’agua, a extensão da ZPAE segue a delimitação definida pela legislação 

ambiental federal (Lei 12.651/2012). Por serem corpos d’água cuja largura não ultrapassa os 

10 metros (considerada a calha regular), as faixas de APP são de 30 metros de 

Exceção é o Ribeirão Piraí que por sua relevância para o abastecimento público

dos municípios de Itu, Cabreúva, Indaiatuba e Salto, tem sua faixa de APP definida com a 

de 200 metros, em acordo com a Lei Municipal nº 1.610 de 13 de dezembro de 2013, 

As APP que envolvem reservatórios localizados nestes corpos d’água, incluindo a que 

se formará com o futuro barramento do Piraí, também estão incluídas na ZPA_APP. Como a 

redor de reservatórios possui extensão individual, já que é definida durante o 

processo de licenciamento, foi considerada neste plano de manejo como sendo de 30 metros, 

equivalente à faixa de APP a ser mantida em lagos e lagoas naturais em áreas urbanas

dimensão corresponde também à menor faixa de APP associada aos corpos d’água com largura 

igual ou inferior a 10 metros.  

Segundo o Código Florestal, a intervenção ou a supressão da vegetação em áreas de 

preservação permanente é passível de licenciamento e compensação ambiental e somente 

poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental. Esta regulamentação se aplica às áreas que integram as ZPAE na APA Pedregulho. 

Cabe ressaltar que qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa 

em qualquer localização depende de autorização da CETESB, seja qual for o tipo da vegetação 

(mata atlântica, cerrado e outras) e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, avançado ou 

s bosqueamento (retirada da vegetação do sub-bosque da floresta) 

ou a exploração florestal sob regime de manejo sustentável, para retirada seletiva de 
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A delimitação da ZPAE_APP está associada às faixas de preservação permanente (APP) 

Nestes corpos d’agua, a extensão da ZPAE segue a delimitação definida pela legislação 

ambiental federal (Lei 12.651/2012). Por serem corpos d’água cuja largura não ultrapassa os 

10 metros (considerada a calha regular), as faixas de APP são de 30 metros de cada lado do 

sua relevância para o abastecimento público futuro 

dos municípios de Itu, Cabreúva, Indaiatuba e Salto, tem sua faixa de APP definida com a 

nº 1.610 de 13 de dezembro de 2013, 

nestes corpos d’água, incluindo a que 

também estão incluídas na ZPA_APP. Como a 

extensão individual, já que é definida durante o 

processo de licenciamento, foi considerada neste plano de manejo como sendo de 30 metros, 

equivalente à faixa de APP a ser mantida em lagos e lagoas naturais em áreas urbanas. Esta 

dimensão corresponde também à menor faixa de APP associada aos corpos d’água com largura 

Segundo o Código Florestal, a intervenção ou a supressão da vegetação em áreas de 

to e compensação ambiental e somente 

poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental. Esta regulamentação se aplica às áreas que integram as ZPAE na APA Pedregulho.  

que envolva a supressão de vegetação nativa 

em qualquer localização depende de autorização da CETESB, seja qual for o tipo da vegetação 

(mata atlântica, cerrado e outras) e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio, avançado ou 

bosque da floresta) 

ou a exploração florestal sob regime de manejo sustentável, para retirada seletiva de 
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exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies ornamentais, espécies medicinais, toras de 

madeira, etc.) não podem ser realizados sem o amparo da AUTORIZAÇÃO para supressão

A ZPAE_RF tem como objetivo principal auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa, ampliando as possibilidades de conectividade 

entre fragmentos florestais remanescentes na APA Pedregulho e seu entorno.

Sua delimitação espacial corresponde aos remanescentes florestais mais significativos 

existentes na APA (maiores de 40 hectares)

(Fevereiro/2016), pode-se verificar que alguns destes fragmentos foram cadastrados pelos 

proprietários rurais como Reserva Legal

 

ZI.2. Usos indicados:  

a) Preservação e recomposição da vegetação;

b) Indica-se a realização de ações de proteção às áreas por meio da construção de cercas 

(em propriedades em que ocorra criação de gado e outros animais) e aceiros, para 

reduzir danos causados por queimadas e presença de animais. 

 

Z1.3. Usos permitidos 

O regime de uso previsto para as ZPAE segue determinações trazidas pela legislação, 

tendo-se como referência legal principal o Código Florestal. Assim, s

ZPAE_APP e ZPAE_RF (quando 

atividades indicados na Lei

eventuais e de baixo impacto ambiental que 

APA Pedregulho. 

                                                
19

http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/atividades
licenciamento-ambiental/roteiros/orientacoes
documentacao-nescessaria/autorizacao
preservacao-permanente-aspectos
20

Para saber mais acesse: http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/atividades
empreendimentos-sujeitos-ao-licenciamento

 

exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies ornamentais, espécies medicinais, toras de 

não podem ser realizados sem o amparo da AUTORIZAÇÃO para supressão

tem como objetivo principal auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

na silvestre e da flora nativa, ampliando as possibilidades de conectividade 

entre fragmentos florestais remanescentes na APA Pedregulho e seu entorno.

Sua delimitação espacial corresponde aos remanescentes florestais mais significativos 

(maiores de 40 hectares). Por meio de consulta ao SICAR SP 

se verificar que alguns destes fragmentos foram cadastrados pelos 

proprietários rurais como Reserva Legal20.  

Preservação e recomposição da vegetação; 

se a realização de ações de proteção às áreas por meio da construção de cercas 

(em propriedades em que ocorra criação de gado e outros animais) e aceiros, para 

reduzir danos causados por queimadas e presença de animais.  

ime de uso previsto para as ZPAE segue determinações trazidas pela legislação, 

se como referência legal principal o Código Florestal. Assim, são permitidas na 

(quando o remanescente compuser reserva legal) todos aqueles usos e

na Lei, destacando-se neste plano de manejo algumas atividades 

eventuais e de baixo impacto ambiental que se considera estarem mais alinhadas ao perfil da 

         
http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/atividades-e-empreendimentos-sujeitos

ambiental/roteiros/orientacoes-gerais-e-lista-basica-de-documentos/licenca
nescessaria/autorizacao-para-supressao-de-vegetacao-nativa-intervencao

aspectos-correlacionados-ao-licenciamento/ 
http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/atividades-

licenciamento-ambiental/outros-documentos-emitidos/reserva
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exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies ornamentais, espécies medicinais, toras de 

não podem ser realizados sem o amparo da AUTORIZAÇÃO para supressão19.  

tem como objetivo principal auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

na silvestre e da flora nativa, ampliando as possibilidades de conectividade 

entre fragmentos florestais remanescentes na APA Pedregulho e seu entorno. 

Sua delimitação espacial corresponde aos remanescentes florestais mais significativos 

. Por meio de consulta ao SICAR SP 

se verificar que alguns destes fragmentos foram cadastrados pelos 

se a realização de ações de proteção às áreas por meio da construção de cercas 

(em propriedades em que ocorra criação de gado e outros animais) e aceiros, para 

ime de uso previsto para as ZPAE segue determinações trazidas pela legislação, 

ão permitidas na 

todos aqueles usos e 

se neste plano de manejo algumas atividades 

se considera estarem mais alinhadas ao perfil da 

sujeitos-ao-
documentos/licenca-previa-

intervencao-em-areas-de-

-e-
emitidos/reserva-legal/ 
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a)  Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e

quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a 

obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 

sustentável; 

b)  Implantação de instalações necessárias à capta

efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água;

c)  Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d)  Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e)  Construção e 

f)  Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

previstos na legislação aplicável;

g)  Coleta de produtos não madeireiros para fins de produção de mudas, como 

sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos 

genéticos; 

h)  Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique 

a função ambiental da área; 

i)  Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 

incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a 

cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a funçã

i.1. O manejo florestal sustentável com propósito comercial será permitido 

desde que possua autorização do órgão competente e não descaracterize a 

cobertura vegetal, não prejudique a conservação da vegetação nativa da área e 

assegure a manutenção da diversidade

 

Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e

quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a 

obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 

Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 

efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água;

Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

Construção e manutenção de cercas na propriedade; 

Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

previstos na legislação aplicável; 

Coleta de produtos não madeireiros para fins de produção de mudas, como 

frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos 

Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique 

 

Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 

incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a 

cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área.  

O manejo florestal sustentável com propósito comercial será permitido 

desde que possua autorização do órgão competente e não descaracterize a 

cobertura vegetal, não prejudique a conservação da vegetação nativa da área e 

assegure a manutenção da diversidade das espécies.  
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Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 

quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a 

obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 

ção e condução de água e 

efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água; 

Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

Coleta de produtos não madeireiros para fins de produção de mudas, como 

frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos 

Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros 

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique 

Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 

incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a 

o ambiental da área.   

O manejo florestal sustentável com propósito comercial será permitido 

desde que possua autorização do órgão competente e não descaracterize a 

cobertura vegetal, não prejudique a conservação da vegetação nativa da área e 
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i.2. É permitida a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 

frutos, cipós, folhas e sementes, devendo

volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; a época de 

maturação dos f

sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, 

folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes.

j)  Outras atividades que caracterizem utilidade pública e

permitidas desde que atendam aos critérios da Lei 12651/2012 e sejam aprovadas pelo 

Conselho Gestor da APA Pedregulho. 

Z1.4.  Usos não permitidos 

a)  Demais usos não indicados anteriormente.

b)  É proibida a implantação de empreendim

(conforme Lei Municipal 1.610/2013). 

4.1.5. Incentivos  

a)  Caso o proprietário ou possuidor de imóvel rural mantenha Reserva Legal 

conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos pela legislação, poderá 

instituir servidão ambiental sobre a área excedente, assim como a Cota de Reserva Ambiental.

b)  As propriedades rurais que abrigam as ZPAE_RF, seguidas pelas que possuem 

ZPAE_APP, deverão ter prioridade no repasse de recursos provenientes de programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais, Recuperação de Mata Ciliar e outros. 

 

 

i.2. É permitida a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 

frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar os períodos de coleta e 

volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; a época de 

maturação dos frutos e sementes; técnicas que não coloquem em risco a 

sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, 

folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. 

Outras atividades que caracterizem utilidade pública e interesse social são 

permitidas desde que atendam aos critérios da Lei 12651/2012 e sejam aprovadas pelo 

Conselho Gestor da APA Pedregulho.  

Demais usos não indicados anteriormente. 

É proibida a implantação de empreendimentos minerários na ZPAE_APP 

forme Lei Municipal 1.610/2013).  

Caso o proprietário ou possuidor de imóvel rural mantenha Reserva Legal 

conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos pela legislação, poderá 

uir servidão ambiental sobre a área excedente, assim como a Cota de Reserva Ambiental.

As propriedades rurais que abrigam as ZPAE_RF, seguidas pelas que possuem 

ZPAE_APP, deverão ter prioridade no repasse de recursos provenientes de programa de 

to por Serviços Ambientais, Recuperação de Mata Ciliar e outros.  
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i.2. É permitida a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 

se observar os períodos de coleta e 

volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; a época de 

rutos e sementes; técnicas que não coloquem em risco a 

sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, 

 

interesse social são 

permitidas desde que atendam aos critérios da Lei 12651/2012 e sejam aprovadas pelo 

entos minerários na ZPAE_APP 

Caso o proprietário ou possuidor de imóvel rural mantenha Reserva Legal 

conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos pela legislação, poderá 

uir servidão ambiental sobre a área excedente, assim como a Cota de Reserva Ambiental. 

As propriedades rurais que abrigam as ZPAE_RF, seguidas pelas que possuem 

ZPAE_APP, deverão ter prioridade no repasse de recursos provenientes de programa de 
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Z2 - Zona de Desenvolvimento Sustentável I (ZDS_I)
 

Z2.1. Características e objetivos: 

Esta zona corresponde à maior extensão de terras observada na APA. Sua definição 

tem como objetivo instruir o desenvolvimento territorial, de modo a torná

com reduzido impacto ambiental, para que não prejudique os atributos naturais e cult

que justificaram a criação da APA. 

Esta zona caracteriza

(até 15 MF)21 cujas atividades econômicas são diversificadas: agricultura, pecuária, equinos, 

silvicultura, turismo, entre outros, 

atividades econômicas (sendo destinadas à moradia ou ao lazer e recreação de seus 

proprietários).  

Entende-se que esta variedade de usos integra a identidade da APA Pedregulho, 

devendo ser mantida e incentiva

apresentam múltiplos propósitos, definindo uma ocupação diversificada, porém vinculada ao 

seu caráter rural.  

Despontam atualmente algumas propostas para a criação de alternativas econômicas 

às propriedades rurais, tais como o parcelamento do solo com fins residenciais voltados à 

recreação e lazer, o turismo rural e o ecoturismo, assim como iniciativas de reflores

com espécies nativas voltadas ao manejo florestal sustentável. Estas iniciativas, por 

representarem baixo impacto ambiental e garantirem a qualidade ambiental, configuram

como atividades indicadas para a APA Pedregulho. 

 

Z2.2. Usos indicados e permitidos: 

 

A.  Uso residencial 

Nos últimos anos, 

viabilizar novas alternativas econômicas para os seus imóveis. Alguns fatores apontam para a 

demanda de parcelamento do solo na APA para fins res

                                                
21

 Vide levantamento da estrutura fundiária. A APA Pedregulho é constituída por 55 imóveis com 
tamanho inferior a 4 MF, 25 imóveis de porte médio (4 a 15 MF) e 17 propriedades maiores que 15 MF. 

 

Zona de Desenvolvimento Sustentável I (ZDS_I) 

2.1. Características e objetivos:  

Esta zona corresponde à maior extensão de terras observada na APA. Sua definição 

tem como objetivo instruir o desenvolvimento territorial, de modo a torná

com reduzido impacto ambiental, para que não prejudique os atributos naturais e cult

que justificaram a criação da APA.  

-se pelo predomínio de imóveis rurais de pequeno e médio porte 

cujas atividades econômicas são diversificadas: agricultura, pecuária, equinos, 

silvicultura, turismo, entre outros, havendo também propriedades que não desenvolvem 

atividades econômicas (sendo destinadas à moradia ou ao lazer e recreação de seus 

se que esta variedade de usos integra a identidade da APA Pedregulho, 

devendo ser mantida e incentivada. Assim, os usos indicados e permitidos nesta ZDS_I 

apresentam múltiplos propósitos, definindo uma ocupação diversificada, porém vinculada ao 

Despontam atualmente algumas propostas para a criação de alternativas econômicas 

às propriedades rurais, tais como o parcelamento do solo com fins residenciais voltados à 

recreação e lazer, o turismo rural e o ecoturismo, assim como iniciativas de reflores

com espécies nativas voltadas ao manejo florestal sustentável. Estas iniciativas, por 

representarem baixo impacto ambiental e garantirem a qualidade ambiental, configuram

como atividades indicadas para a APA Pedregulho.  

permitidos:  

Nos últimos anos, alguns proprietários de terras da APA Pedregulho vêm

viabilizar novas alternativas econômicas para os seus imóveis. Alguns fatores apontam para a 

demanda de parcelamento do solo na APA para fins residenciais, voltados à criação de “sítios 

         
Vide levantamento da estrutura fundiária. A APA Pedregulho é constituída por 55 imóveis com 

inferior a 4 MF, 25 imóveis de porte médio (4 a 15 MF) e 17 propriedades maiores que 15 MF. 

255 

Esta zona corresponde à maior extensão de terras observada na APA. Sua definição 

tem como objetivo instruir o desenvolvimento territorial, de modo a torná-lo sustentável e 

com reduzido impacto ambiental, para que não prejudique os atributos naturais e culturais 

se pelo predomínio de imóveis rurais de pequeno e médio porte 

cujas atividades econômicas são diversificadas: agricultura, pecuária, equinos, 

havendo também propriedades que não desenvolvem 

atividades econômicas (sendo destinadas à moradia ou ao lazer e recreação de seus 

se que esta variedade de usos integra a identidade da APA Pedregulho, 

da. Assim, os usos indicados e permitidos nesta ZDS_I 

apresentam múltiplos propósitos, definindo uma ocupação diversificada, porém vinculada ao 

Despontam atualmente algumas propostas para a criação de alternativas econômicas 

às propriedades rurais, tais como o parcelamento do solo com fins residenciais voltados à 

recreação e lazer, o turismo rural e o ecoturismo, assim como iniciativas de reflorestamento 

com espécies nativas voltadas ao manejo florestal sustentável. Estas iniciativas, por 

representarem baixo impacto ambiental e garantirem a qualidade ambiental, configuram-se 

alguns proprietários de terras da APA Pedregulho vêm buscando 

viabilizar novas alternativas econômicas para os seus imóveis. Alguns fatores apontam para a 

idenciais, voltados à criação de “sítios 

Vide levantamento da estrutura fundiária. A APA Pedregulho é constituída por 55 imóveis com 
inferior a 4 MF, 25 imóveis de porte médio (4 a 15 MF) e 17 propriedades maiores que 15 MF.  
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de recreio”. Esta demanda é decorrente da proximidade da área em relação às áreas urbanas e 

metropolitanas, a facilidade de acesso, características naturais representadas por belas 

paisagens, aliadas ao perfil rural

Avaliando-se as propostas de parcelamento apresentadas, conclui

permitido o parcelamento do solo com fins habitacionais na APA Pedregulho, desde que o 

projeto de parcelamento seja concebido de modo a não impactar as características rurai

seu entorno e possa auxiliar a manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade. Os 

projetos de parcelamento do solo a serem implantados estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental estadual, bem como aos ditames da Lei Federal 6.766/79 e Lei Complem

Municipal 02/2010.  Deve-se ressaltar que a previsão do parcelamento com fim residencial 

neste plano de manejo não autoriza de imediato a sua implantação, devendo

trâmites legais previstos pela legislação. 

Os projetos de parcelamento do solo a serem implantados na APA Pedregulho 

devem compatibilizar condições de moradia com os princípios conservacionistas. Definiu

desta forma, alguns índices urbanísticos a serem observados para garantir a proteção aos 

recursos hídricos e demais atributos naturais. 

Assim, os projetos de parcelamento do solo a serem implantados devem 

apresentar as seguintes características: 

a) É permitido o parcelamento do solo para criação de lotes residenciais 

unifamiliares, com área igual 

a densidade de ocupação do território, preservando características rurais e 

definindo menores impactos ambientais. 

b) É obrigatória a manutenção de área permeável em ao menos 80% do lote. Esta 

medida tem como 

aquíferos, manter áreas com presença de vegetação e definir uma baixa taxa 

de construção. 

c) É permitido o parcelamento do solo para a construção de condomínios 

residenciais desde que cada unidade 

uma área igual ou superior a 5000m

mínimo 80% e ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Assim, um 

condomínio com 5 residências deverá apresentar área mínima de 25.000m

mantendo-se a baixa densidade de ocupação do território justificada 

anteriormente. 

 

de recreio”. Esta demanda é decorrente da proximidade da área em relação às áreas urbanas e 

metropolitanas, a facilidade de acesso, características naturais representadas por belas 

paisagens, aliadas ao perfil rural.  

se as propostas de parcelamento apresentadas, conclui

permitido o parcelamento do solo com fins habitacionais na APA Pedregulho, desde que o 

projeto de parcelamento seja concebido de modo a não impactar as características rurai

seu entorno e possa auxiliar a manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade. Os 

projetos de parcelamento do solo a serem implantados estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental estadual, bem como aos ditames da Lei Federal 6.766/79 e Lei Complem

se ressaltar que a previsão do parcelamento com fim residencial 

neste plano de manejo não autoriza de imediato a sua implantação, devendo

trâmites legais previstos pela legislação.  

Os projetos de parcelamento do solo a serem implantados na APA Pedregulho 

devem compatibilizar condições de moradia com os princípios conservacionistas. Definiu

desta forma, alguns índices urbanísticos a serem observados para garantir a proteção aos 

ursos hídricos e demais atributos naturais.  

Assim, os projetos de parcelamento do solo a serem implantados devem 

apresentar as seguintes características:  

É permitido o parcelamento do solo para criação de lotes residenciais 

unifamiliares, com área igual ou superior a 5000m2; pois desta forma, reduz

a densidade de ocupação do território, preservando características rurais e 

definindo menores impactos ambientais.  

É obrigatória a manutenção de área permeável em ao menos 80% do lote. Esta 

medida tem como objetivo garantir a infiltração da água e a recarga dos 

aquíferos, manter áreas com presença de vegetação e definir uma baixa taxa 

de construção.  

É permitido o parcelamento do solo para a construção de condomínios 

residenciais desde que cada unidade autônoma de moradia esteja vinculada a 

uma área igual ou superior a 5000m2, sendo mantida área permeável de no 

mínimo 80% e ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Assim, um 

condomínio com 5 residências deverá apresentar área mínima de 25.000m

se a baixa densidade de ocupação do território justificada 

anteriormente.  
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de recreio”. Esta demanda é decorrente da proximidade da área em relação às áreas urbanas e 

metropolitanas, a facilidade de acesso, características naturais representadas por belas 

se as propostas de parcelamento apresentadas, conclui-se que pode ser 

permitido o parcelamento do solo com fins habitacionais na APA Pedregulho, desde que o 

projeto de parcelamento seja concebido de modo a não impactar as características rurais do 

seu entorno e possa auxiliar a manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade. Os 

projetos de parcelamento do solo a serem implantados estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental estadual, bem como aos ditames da Lei Federal 6.766/79 e Lei Complementar 

se ressaltar que a previsão do parcelamento com fim residencial 

neste plano de manejo não autoriza de imediato a sua implantação, devendo-se obedecer aos 

Os projetos de parcelamento do solo a serem implantados na APA Pedregulho 

devem compatibilizar condições de moradia com os princípios conservacionistas. Definiu-se 

desta forma, alguns índices urbanísticos a serem observados para garantir a proteção aos 

Assim, os projetos de parcelamento do solo a serem implantados devem 

É permitido o parcelamento do solo para criação de lotes residenciais 

; pois desta forma, reduz-se 

a densidade de ocupação do território, preservando características rurais e 

É obrigatória a manutenção de área permeável em ao menos 80% do lote. Esta 

objetivo garantir a infiltração da água e a recarga dos 

aquíferos, manter áreas com presença de vegetação e definir uma baixa taxa 

É permitido o parcelamento do solo para a construção de condomínios 

autônoma de moradia esteja vinculada a 

sendo mantida área permeável de no 

mínimo 80% e ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Assim, um 

condomínio com 5 residências deverá apresentar área mínima de 25.000m2, 

se a baixa densidade de ocupação do território justificada 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

d) Deve ser mantida ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Esta 

ocupação é típica das áreas rurais, devendo ser respeitada. 

e) Não são permitidos subdesmembramentos, 

imóvel seja mantida na dimensão de 5000m

autônoma (no caso de condomínio). 

f) Os projetos de parcelamento do solo permitidos são aqueles de caráter 

exclusivamente residencial, não sendo permitidos o

industriais ou comerciais. 

 

B. Uso comercial 

Nas propriedades rurais do Bairro Pedregulho há a produção de uma série de artigos 

artesanais de base agroextrativista, tais como vinhos, licores e doces. Por considerar a 

importância desta atividade na geração de renda e que os impactos ambientais a ela 

associados são reduzidos, entende

junto à sede da propriedade rural inserida na ZDS I, sendo permitido também o comércio de 

outros itens de consumo.  

Portanto:  

a)  Nas propriedades agrícolas, podem ser instalados estabelecimentos comerciais 

que propiciem a geração de emprego e renda, provenientes 

comercialização artesanal e outros 

b)  Os estabelecimentos comerciais a serem implantados na APA Pedregulho 

devem implementar medidas que garantam a redução do seu impacto ambiental, tais como a 

emissão de ruídos, luz noturna, tráfego intenso de veículos e geração de resíduos, em 

observância à legislação ambiental em especial, à Lei Municipal 1.610/2013. 

É importante destacar que estas diretrizes apoiam o desenvolvimento do comércio 

com inserido na propriedade rural. Havendo demanda pela implantação de comércio em geral, 

tais como padarias, açougues, mer

região que possui potencial para se tornar uma centralidade socioeconômica na APA 

Pedregulho.  

 

C. Uso agrícola 

 

Deve ser mantida ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Esta 

ocupação é típica das áreas rurais, devendo ser respeitada.  

Não são permitidos subdesmembramentos, para que a fração mínima do 

imóvel seja mantida na dimensão de 5000m2 por lote ou 5000m

autônoma (no caso de condomínio).  

Os projetos de parcelamento do solo permitidos são aqueles de caráter 

exclusivamente residencial, não sendo permitidos o parcelamento para fins 

industriais ou comerciais.  

Nas propriedades rurais do Bairro Pedregulho há a produção de uma série de artigos 

artesanais de base agroextrativista, tais como vinhos, licores e doces. Por considerar a 

atividade na geração de renda e que os impactos ambientais a ela 

associados são reduzidos, entende-se que deva ser permitida comercialização destes produtos 

junto à sede da propriedade rural inserida na ZDS I, sendo permitido também o comércio de 

Nas propriedades agrícolas, podem ser instalados estabelecimentos comerciais 

que propiciem a geração de emprego e renda, provenientes preferencialmente 

comercialização artesanal e outros de produção rural. 

ecimentos comerciais a serem implantados na APA Pedregulho 

devem implementar medidas que garantam a redução do seu impacto ambiental, tais como a 

emissão de ruídos, luz noturna, tráfego intenso de veículos e geração de resíduos, em 

ambiental em especial, à Lei Municipal 1.610/2013.  

É importante destacar que estas diretrizes apoiam o desenvolvimento do comércio 

com inserido na propriedade rural. Havendo demanda pela implantação de comércio em geral, 

tais como padarias, açougues, mercados, sua localização deverá estar condicionada à ZEISE, 

região que possui potencial para se tornar uma centralidade socioeconômica na APA 
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Deve ser mantida ocupação de baixíssima densidade (até 40 hab/ha). Esta 

para que a fração mínima do 

por lote ou 5000m2 por unidade 

Os projetos de parcelamento do solo permitidos são aqueles de caráter 

parcelamento para fins 

Nas propriedades rurais do Bairro Pedregulho há a produção de uma série de artigos 

artesanais de base agroextrativista, tais como vinhos, licores e doces. Por considerar a 

atividade na geração de renda e que os impactos ambientais a ela 

se que deva ser permitida comercialização destes produtos 

junto à sede da propriedade rural inserida na ZDS I, sendo permitido também o comércio de 

Nas propriedades agrícolas, podem ser instalados estabelecimentos comerciais 

preferencialmente da 

ecimentos comerciais a serem implantados na APA Pedregulho 

devem implementar medidas que garantam a redução do seu impacto ambiental, tais como a 

emissão de ruídos, luz noturna, tráfego intenso de veículos e geração de resíduos, em 

 

É importante destacar que estas diretrizes apoiam o desenvolvimento do comércio 

com inserido na propriedade rural. Havendo demanda pela implantação de comércio em geral, 

cados, sua localização deverá estar condicionada à ZEISE, 

região que possui potencial para se tornar uma centralidade socioeconômica na APA 
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A agricultura é parte da identidade histórica e cultural da APA, devendo ser mantida e 

apoiada. Algumas orientações gerais: 

a) Os produtores devem ser incentivados à adoção de práticas conservacionistas 

de produção agrícola, tais como a rotação de culturas, plantios em c

da irrigação e de insumos agrícolas. 

 

b) Deve haver apoio aos produtores rurais e moradores para que façam o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos na forma de compostagem, evitando

da incineração dos resíduos.  

 

c) Deve ser incentivada a produção orgânica e sistemas agroflorestais, 

minimizando perda da qualidade do solo e a contaminação dos recursos hídricos.

 

No Capítulo 7 serão apresentadas algumas linhas de crédito e projetos governamentais 

voltados ao fomento agrícola. 

 

 

D. Uso turístico, hospedagem e realização de eventos

O Bairro Pedregulho apresenta elevado potencial turístico, tanto para o turismo rural 

quanto para o ecoturismo. Com o intuito de incentivar estas atividades e ao mesmo tempo, 

não descaracterizar os atrativos da APA, são apresentadas as diretrizes abaixo:

a) É permitida a exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas 

propriedades agrícolas, nas tipologias: 

b) Devem ser incentivados pelo município os eventos culturais e turísticos em 

acordo com as características socioculturais do Bairro Pedregulho. Este incentivo deve se dar 

no planejamento, divulgação ou financiamento destes eventos. 

c) A realização de eventos d

esporádico, mediante manifestação

porte podem se configurar como polos geradores de tráfego, emissão de ruídos, geração de 

resíduos, dentre outros impa

Gestor deverá ser informado previamente e 

efetivar esta diretriz, sugere

faça uma relação dos eventos que costumam ser promovidos na APA Pedregulho para poder 

avaliar a necessidade (ou não) 

 

é parte da identidade histórica e cultural da APA, devendo ser mantida e 

apoiada. Algumas orientações gerais:  

Os produtores devem ser incentivados à adoção de práticas conservacionistas 

de produção agrícola, tais como a rotação de culturas, plantios em curvas de nível, uso racional 

da irrigação e de insumos agrícolas.  

Deve haver apoio aos produtores rurais e moradores para que façam o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos na forma de compostagem, evitando

 

eve ser incentivada a produção orgânica e sistemas agroflorestais, 

minimizando perda da qualidade do solo e a contaminação dos recursos hídricos.

serão apresentadas algumas linhas de crédito e projetos governamentais 

cola.  

Uso turístico, hospedagem e realização de eventos 

O Bairro Pedregulho apresenta elevado potencial turístico, tanto para o turismo rural 

quanto para o ecoturismo. Com o intuito de incentivar estas atividades e ao mesmo tempo, 

atrativos da APA, são apresentadas as diretrizes abaixo:

É permitida a exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas 

propriedades agrícolas, nas tipologias: camping, pousada, hotel fazenda e hotel histórico.

Devem ser incentivados pelo município os eventos culturais e turísticos em 

acordo com as características socioculturais do Bairro Pedregulho. Este incentivo deve se dar 

no planejamento, divulgação ou financiamento destes eventos.  

A realização de eventos de grande porte é permitida desde que possua caráter 

, mediante manifestação do Conselho Gestor. Entende-se que eventos de grande 

porte podem se configurar como polos geradores de tráfego, emissão de ruídos, geração de 

resíduos, dentre outros impactos ambientais, perturbando a vizinhança. Portanto, o Conselho 

Gestor deverá ser informado previamente e se manifestar quanto à sua realização.

-se que o Conselho Gestor, por meio de suas câmaras técnicas, 

ão dos eventos que costumam ser promovidos na APA Pedregulho para poder 

necessidade (ou não) de que o Conselho Gestor se manifeste sobre estes eventos.
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é parte da identidade histórica e cultural da APA, devendo ser mantida e 

Os produtores devem ser incentivados à adoção de práticas conservacionistas 

urvas de nível, uso racional 

Deve haver apoio aos produtores rurais e moradores para que façam o 

aproveitamento dos resíduos orgânicos na forma de compostagem, evitando-se a realização 

eve ser incentivada a produção orgânica e sistemas agroflorestais, 

minimizando perda da qualidade do solo e a contaminação dos recursos hídricos. 

serão apresentadas algumas linhas de crédito e projetos governamentais 

O Bairro Pedregulho apresenta elevado potencial turístico, tanto para o turismo rural 

quanto para o ecoturismo. Com o intuito de incentivar estas atividades e ao mesmo tempo, 

atrativos da APA, são apresentadas as diretrizes abaixo: 

É permitida a exploração do serviço de hotelaria e hospedagem pelas 

pousada, hotel fazenda e hotel histórico. 

Devem ser incentivados pelo município os eventos culturais e turísticos em 

acordo com as características socioculturais do Bairro Pedregulho. Este incentivo deve se dar 

e grande porte é permitida desde que possua caráter 

se que eventos de grande 

porte podem se configurar como polos geradores de tráfego, emissão de ruídos, geração de 

ctos ambientais, perturbando a vizinhança. Portanto, o Conselho 

se manifestar quanto à sua realização. Para 

se que o Conselho Gestor, por meio de suas câmaras técnicas, 

ão dos eventos que costumam ser promovidos na APA Pedregulho para poder 

estes eventos. 
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d) Sugere-se que a Prefeitura Municipal ou a Associação de Moradores e 

Proprietários da APA Pedregulho busquem estabelecer parceria com SENAC, SEBRAE e outros 

órgãos afins para que ofereçam capacitação aos empreendedores que buscam desenvolver o 

turismo. Incentivos financeiros para o turism

e) Algumas ações

turística na região, tais como: 

i. Criação de Estrada Parque 

ii. Proposta de estabelecimento de faixa 

estradas rurais, evitando construções 

lindeiro

ao mesmo tempo, 

voltadas a garantir a beleza cênica da APA Pedregulho deverão ser 

melhor 

iii. Sistema para identificação visual da APA, incluindo a criação de um 

logotipo e de material de divulgação;

iv. Colocação de placas de sinalização turística, conforme normas do Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística 

v. Criação de um site e 

itu.sp.gov.br.

f) Outras oportunidades deverão ser identificadas por meio de um “

Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho

 

 

E. Uso silvicultural  

Atualmente, cerca de 10% da área tota

eucalipto. Embora esta atividade possa apresentar ganhos econômicos aos proprietários, há 

que se considerar que por ser uma espécie exótica, representa menos benefício à 

biodiversidade do que as florestas culti

Considerando-se que na APA já existem algumas iniciativas recentes de plantio de 

espécies nativas com foco no manejo florestal sustentável, recomenda

seja incentivada. Portanto, as diretrizes r

a) É permitida a atividade de silvicultura, desde que adotados princípios 

conservacionistas.  

 

se que a Prefeitura Municipal ou a Associação de Moradores e 

gulho busquem estabelecer parceria com SENAC, SEBRAE e outros 

órgãos afins para que ofereçam capacitação aos empreendedores que buscam desenvolver o 

turismo. Incentivos financeiros para o turismo são apresentados no Capítulo 7

Algumas ações específicas são sugeridas para o incremento da atividade 

turística na região, tais como:  

Criação de Estrada Parque APA Pedregulho; 

Proposta de estabelecimento de faixa non aedificandi

estradas rurais, evitando construções ou plantios homogêneos 

lindeiros à faixa de rolamento, para possibilitar a expansão da pista e 

ao mesmo tempo, não prejudicar a paisagem. Esta e outras ações 

voltadas a garantir a beleza cênica da APA Pedregulho deverão ser 

melhor definidas pelo Programa de Gestão da Paisagem

Sistema para identificação visual da APA, incluindo a criação de um 

logotipo e de material de divulgação; 

Colocação de placas de sinalização turística, conforme normas do Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística – DENATRAN; 

Criação de um site e divulgação da APA Pedregulho junto ao domínio 

itu.sp.gov.br. 

Outras oportunidades deverão ser identificadas por meio de um “

Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho” (Capítulo 6).  

Atualmente, cerca de 10% da área total da APA Pedregulho encontra

eucalipto. Embora esta atividade possa apresentar ganhos econômicos aos proprietários, há 

que se considerar que por ser uma espécie exótica, representa menos benefício à 

biodiversidade do que as florestas cultivadas com espécies nativas da região. 

se que na APA já existem algumas iniciativas recentes de plantio de 

espécies nativas com foco no manejo florestal sustentável, recomenda-se que esta alternativa 

seja incentivada. Portanto, as diretrizes referentes a silvicultura são:  

É permitida a atividade de silvicultura, desde que adotados princípios 
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se que a Prefeitura Municipal ou a Associação de Moradores e 

gulho busquem estabelecer parceria com SENAC, SEBRAE e outros 

órgãos afins para que ofereçam capacitação aos empreendedores que buscam desenvolver o 

o são apresentados no Capítulo 7.  

para o incremento da atividade 

non aedificandi às margens das 

ou plantios homogêneos 

possibilitar a expansão da pista e 

Esta e outras ações 

voltadas a garantir a beleza cênica da APA Pedregulho deverão ser 

Programa de Gestão da Paisagem(Capítulo 6). 

Sistema para identificação visual da APA, incluindo a criação de um 

Colocação de placas de sinalização turística, conforme normas do Guia 

divulgação da APA Pedregulho junto ao domínio 

Outras oportunidades deverão ser identificadas por meio de um “Plano para o 

l da APA Pedregulho encontra-se cultivada com 

eucalipto. Embora esta atividade possa apresentar ganhos econômicos aos proprietários, há 

que se considerar que por ser uma espécie exótica, representa menos benefício à 

vadas com espécies nativas da região.  

se que na APA já existem algumas iniciativas recentes de plantio de 

se que esta alternativa 

É permitida a atividade de silvicultura, desde que adotados princípios 
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b) No caso de projetos voltados ao manejo florestal sustentável

nativas22, deve haver autorização do órgão ambiental, conforme já especificado para a ZPAE. 

Além disso, não deve descaracterizar a cobertura vegetal, tampouco prejudicar a vegetação 

nativa e biodiversidade.  

 

 

F. Suinocultura, avicultura e pecuária 

Muitas propriedades da APA Pedregulho obtêm renda por meio da pecuária leiteira e 

avicultura. Estas atividades em sua maioria são praticadas de forma extensiva ou com baixa 

intensidade. Há também um grande criador de suínos inserido no APA Pedregulho, neste caso 

trata-se de uma produção intensiva, cujo impacto ambiental potencialmente é maior.

Em relação a estas atividades, seguem as diretrizes:

a) São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas ou cadastradas 

junto ao órgão ambiental, quando a legislação assim exi

b) São atividades permitidas desde que apresentem controle efetivo de resíduos 

e efluentes.  

c) Recomenda-se a utilização de sistemas biodigestores para geração de energia 

elétrica a partir dos dejetos animais. Essa ação proporciona redução da poluição po

oriunda da atividade e reduz o gasto energético da propriedade.

d) Recomenda-se o manejo de pastagens para otimizar a produção e reduzir 

impactos, como a erosão.  

 

 

G. Extração mineral 

 

O recurso mineral mais explorado na APA Pedregulho é o granito. A exploração se dá 

de forma artesanal e também industrial, sendo que no primeiro caso predomina a 

informalidade. Em função disso, não se tem informações sobre volume explorado, número de 

trabalhadores envolvidos e retorno econômico da atividade, dificultando estabelecer a 

magnitude dos impactos socioambientais associados. 

                                                
22

 Texto acrescentado após 1ª Oficina Participativa. 
23

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/avicultura/Avic_index.php

 

No caso de projetos voltados ao manejo florestal sustentável

, deve haver autorização do órgão ambiental, conforme já especificado para a ZPAE. 

Além disso, não deve descaracterizar a cobertura vegetal, tampouco prejudicar a vegetação 

Suinocultura, avicultura e pecuária  

s da APA Pedregulho obtêm renda por meio da pecuária leiteira e 

avicultura. Estas atividades em sua maioria são praticadas de forma extensiva ou com baixa 

intensidade. Há também um grande criador de suínos inserido no APA Pedregulho, neste caso 

uma produção intensiva, cujo impacto ambiental potencialmente é maior.

Em relação a estas atividades, seguem as diretrizes: 

São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas ou cadastradas 

junto ao órgão ambiental, quando a legislação assim exigir23.  

São atividades permitidas desde que apresentem controle efetivo de resíduos 

se a utilização de sistemas biodigestores para geração de energia 

elétrica a partir dos dejetos animais. Essa ação proporciona redução da poluição po

oriunda da atividade e reduz o gasto energético da propriedade. 

se o manejo de pastagens para otimizar a produção e reduzir 

O recurso mineral mais explorado na APA Pedregulho é o granito. A exploração se dá 

de forma artesanal e também industrial, sendo que no primeiro caso predomina a 

informalidade. Em função disso, não se tem informações sobre volume explorado, número de 

lhadores envolvidos e retorno econômico da atividade, dificultando estabelecer a 

magnitude dos impactos socioambientais associados.  

         
Texto acrescentado após 1ª Oficina Participativa.  

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/criadouro/index.php; 
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/avicultura/Avic_index.php;  

260 

No caso de projetos voltados ao manejo florestal sustentávelcom espécies 

, deve haver autorização do órgão ambiental, conforme já especificado para a ZPAE. 

Além disso, não deve descaracterizar a cobertura vegetal, tampouco prejudicar a vegetação 

s da APA Pedregulho obtêm renda por meio da pecuária leiteira e 

avicultura. Estas atividades em sua maioria são praticadas de forma extensiva ou com baixa 

intensidade. Há também um grande criador de suínos inserido no APA Pedregulho, neste caso 

uma produção intensiva, cujo impacto ambiental potencialmente é maior. 

São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas ou cadastradas 

São atividades permitidas desde que apresentem controle efetivo de resíduos 

se a utilização de sistemas biodigestores para geração de energia 

elétrica a partir dos dejetos animais. Essa ação proporciona redução da poluição potencial 

se o manejo de pastagens para otimizar a produção e reduzir 

O recurso mineral mais explorado na APA Pedregulho é o granito. A exploração se dá 

de forma artesanal e também industrial, sendo que no primeiro caso predomina a 

informalidade. Em função disso, não se tem informações sobre volume explorado, número de 

lhadores envolvidos e retorno econômico da atividade, dificultando estabelecer a 
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Em relação à mineração de caráter industrial, ela é permitida na ZDS I desde que 

possua licença ambiental, conforme explici

DNPM. Deve ser observada a diretriz geral definida pela legislação municipal que proíbe a 

instalação e exploração de atividades minerais numa distância de 500m do leito de córregos e 

rios que formam os mananciais do Município (Lei Municipal 3.850/1995). 

Portanto, as diretrizes para a mineração na ZDS I estão apresentadas abaixo:

a) São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas pelo órgão 

ambiental. 

 

b) Recomenda-se controle efetivo por parte dos órg

fiscalizar e denunciar a ocorrência de mineração ilegal na APA. 

 

c) Recomenda-se a elaboração de um 

Mineração Artesanal na APA Pedregulho

ambientais e propor o controle da atividade ou a proposição de alternativas socioeconômicas 

para os envolvidos. 

 

 

H. Uso industrial  

 

Entende-se que a APA Pedregulho foi criada com o objetivo de resguardar os recursos 

ambientais, em especial os recursos hídricos, e que para o desenvolvimento do turismo e a 

manutenção de suas características rurais esta zona da APA deve dispor de restriçõ

expansão industrial.  

No entanto, para regularizar algumas atividades de caráter agroindustrial que já 

ocorrem na APA Pedregulho, bem como para incentivar o desenvolvimento econômico das 

propriedades rurais, considera

às propriedades rurais na ZDS I. Estas agroindústrias devem possuir baixo potencial poluidor, 

sendo que as tipologias industriais a serem permitidas

Público. 

Neste contexto, a municipalidade deverá discutir e eventualmente, rever restrições 

existentes à industrialização nas Macrozonas em que a APA Pedregulho está inserida (Figura 

 

Em relação à mineração de caráter industrial, ela é permitida na ZDS I desde que 

possua licença ambiental, conforme explicitado na Lei nº 1.610, e esteja regular perante o 

DNPM. Deve ser observada a diretriz geral definida pela legislação municipal que proíbe a 

instalação e exploração de atividades minerais numa distância de 500m do leito de córregos e 

ciais do Município (Lei Municipal 3.850/1995).  

Portanto, as diretrizes para a mineração na ZDS I estão apresentadas abaixo:

São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas pelo órgão 

se controle efetivo por parte dos órgãos gestores no sentido de 

fiscalizar e denunciar a ocorrência de mineração ilegal na APA.  

se a elaboração de um Programa para a Caracterização da 

Mineração Artesanal na APA Pedregulho(Capítulo 6) com o objetivo de mensurar os impactos 

is e propor o controle da atividade ou a proposição de alternativas socioeconômicas 

se que a APA Pedregulho foi criada com o objetivo de resguardar os recursos 

ambientais, em especial os recursos hídricos, e que para o desenvolvimento do turismo e a 

manutenção de suas características rurais esta zona da APA deve dispor de restriçõ

No entanto, para regularizar algumas atividades de caráter agroindustrial que já 

ocorrem na APA Pedregulho, bem como para incentivar o desenvolvimento econômico das 

propriedades rurais, considera-se que possa ser permitida a instalação de agroindústrias junto 

às propriedades rurais na ZDS I. Estas agroindústrias devem possuir baixo potencial poluidor, 

sendo que as tipologias industriais a serem permitidas deverão ser estabelecida

texto, a municipalidade deverá discutir e eventualmente, rever restrições 

existentes à industrialização nas Macrozonas em que a APA Pedregulho está inserida (Figura 
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Em relação à mineração de caráter industrial, ela é permitida na ZDS I desde que 

tado na Lei nº 1.610, e esteja regular perante o 

DNPM. Deve ser observada a diretriz geral definida pela legislação municipal que proíbe a 

instalação e exploração de atividades minerais numa distância de 500m do leito de córregos e 

Portanto, as diretrizes para a mineração na ZDS I estão apresentadas abaixo: 

São atividades permitidas desde que regularmente licenciadas pelo órgão 

ãos gestores no sentido de 

Programa para a Caracterização da 

com o objetivo de mensurar os impactos 

is e propor o controle da atividade ou a proposição de alternativas socioeconômicas 

se que a APA Pedregulho foi criada com o objetivo de resguardar os recursos 

ambientais, em especial os recursos hídricos, e que para o desenvolvimento do turismo e a 

manutenção de suas características rurais esta zona da APA deve dispor de restrições à 

No entanto, para regularizar algumas atividades de caráter agroindustrial que já 

ocorrem na APA Pedregulho, bem como para incentivar o desenvolvimento econômico das 

ser permitida a instalação de agroindústrias junto 

às propriedades rurais na ZDS I. Estas agroindústrias devem possuir baixo potencial poluidor, 

deverão ser estabelecidas pelo Poder 

texto, a municipalidade deverá discutir e eventualmente, rever restrições 

existentes à industrialização nas Macrozonas em que a APA Pedregulho está inserida (Figura 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

139), expostas pela Lei Complementar nº 02/2010. Esta lei, em seu artigo 61, proíbe a 

instalação de indústrias na Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de 

Água – Mananciais, sendo esta a Macrozona que abriga a maior parte da APA Pedregulho. 

Tomando-se ainda esta Lei como referência, em relação à Macrozona de 

Predominantes Características Rurais, há no artigo 38 a previsão de instalação de algumas 

tipologias industriais ligadas à agroindústria. 

 

 

Figura 139: Macrozonas previstas pelo Plano Diretor Participativo em relação à APA Pedregulho.

 

Portanto, propõe-se a possibilidade de implantação de indústrias de extração e de 

beneficiamento de produtos vegetais e indústria de transformação de produtos agropecuários 

de baixo potencial poluente, desde que regularmente licenciadas e 

Conselho Gestor. Indústrias não associadas à produção agroindustrial de qualquer porte ou 

potencial poluidor deverão ser instaladas em outras regiões do município, 

para este fim a Macrozona Corredor Empresário 

Participativo. 

Cabe ressaltar que não é indicado o parcelamento do solo para fins industriais, e sim a 

produção agroindustrial vinculada às 

 

), expostas pela Lei Complementar nº 02/2010. Esta lei, em seu artigo 61, proíbe a 

lação de indústrias na Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de 

Mananciais, sendo esta a Macrozona que abriga a maior parte da APA Pedregulho. 

se ainda esta Lei como referência, em relação à Macrozona de 

terísticas Rurais, há no artigo 38 a previsão de instalação de algumas 

tipologias industriais ligadas à agroindústria.  

: Macrozonas previstas pelo Plano Diretor Participativo em relação à APA Pedregulho.

se a possibilidade de implantação de indústrias de extração e de 

beneficiamento de produtos vegetais e indústria de transformação de produtos agropecuários 

de baixo potencial poluente, desde que regularmente licenciadas e mediante manifest

Conselho Gestor. Indústrias não associadas à produção agroindustrial de qualquer porte ou 

potencial poluidor deverão ser instaladas em outras regiões do município, 

Macrozona Corredor Empresário – Industrial já definida no Plano Diretor 

Cabe ressaltar que não é indicado o parcelamento do solo para fins industriais, e sim a 

vinculada às propriedades agrícolas. 
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), expostas pela Lei Complementar nº 02/2010. Esta lei, em seu artigo 61, proíbe a 

lação de indústrias na Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de 

Mananciais, sendo esta a Macrozona que abriga a maior parte da APA Pedregulho.  

se ainda esta Lei como referência, em relação à Macrozona de 

terísticas Rurais, há no artigo 38 a previsão de instalação de algumas 

 

: Macrozonas previstas pelo Plano Diretor Participativo em relação à APA Pedregulho. 

se a possibilidade de implantação de indústrias de extração e de 

beneficiamento de produtos vegetais e indústria de transformação de produtos agropecuários 

mediante manifestação do 

Conselho Gestor. Indústrias não associadas à produção agroindustrial de qualquer porte ou 

potencial poluidor deverão ser instaladas em outras regiões do município, sendo indicadas 

da no Plano Diretor 

Cabe ressaltar que não é indicado o parcelamento do solo para fins industriais, e sim a 
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Portanto, as diretrizes gerais para a atividade industrial na ZDS I são:

a) Nas propriedades agrícolas, são permitidas atividades de caráter agroindustrial 

desde que caracterizadas como de baixo potencial poluidor. 

b) A tipologia industrial e as suas normativas para implantação na APA 

Pedregulho serão definidas pelo Poder Público.

 

Z2.3. Usos não permitidos 

a) Não é permitido o parcelamento do solo (implantação de loteamentos ou 

desmembramentos) para fins comerciais e industriais, pois esta atividade causaria a 

descaracterização do ambiente rural. 

 

 

Portanto, as diretrizes gerais para a atividade industrial na ZDS I são:  

Nas propriedades agrícolas, são permitidas atividades de caráter agroindustrial 

desde que caracterizadas como de baixo potencial poluidor.  

A tipologia industrial e as suas normativas para implantação na APA 

pelo Poder Público. 

Não é permitido o parcelamento do solo (implantação de loteamentos ou 

fins comerciais e industriais, pois esta atividade causaria a 

ão do ambiente rural.  
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Nas propriedades agrícolas, são permitidas atividades de caráter agroindustrial 

A tipologia industrial e as suas normativas para implantação na APA 

Não é permitido o parcelamento do solo (implantação de loteamentos ou 

fins comerciais e industriais, pois esta atividade causaria a 
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Z3 - Zona de Desenvolvimento 

 

Z.3.1. Características e objetivos: 

A demarcação desta ZDS_II e as diretrizes a ela 

o desenvolvimento territorial e as atividades econômicas que vierem a se instalar nesta região, 

visando possibilitar o desenvolvimento em consonância com a conservação dos atributos 

naturais e qualidade de vida. 

Esta zona apresenta potenciais e diretrizes de uso similares à ZDS I no que se refere 

aos seguintes usos: 

• Uso residencial, 

• Uso comercial,

• Uso agrícola,

• Uso silvicultural, 

• Suinocultura, avicultura e pecuária,

• Extração mineral;

Devendo ser consideradas as mesmas diretrizes e restrições para que estas atividades 

se desenvolvam na ZDS II.  

No entanto, algumas diferenças são observadas. A ZDS II cor

localizada a sudoeste da APA Pedregulho, tendo como critérios para sua demarcação a 

proximidade com a Rodovia SP 300 e a Rodovia 

está mais próxima à área urbana dos municípios de Itu e Sa

potencial de uso um pouco distinto em relação às demais zonas da APA Pedregulho. Durante 

reuniões com o Conselho Gestor, evidenciou

atividades industriais variadas, atividades liga

eventos em geral.  

No entanto, deve-se ressaltar que a ZDS II está parcialmente inserida na Macrozona de 

Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água 

trecho da bacia do Córrego São José, em cujo exutório na confluência com Rio Tietê está 

localizada a ETA 05 que, segundo o Plano Diretor de Águas de Itu, deve ser ter sua vazão 

ampliada em função da demanda da população ituana. 

 

Zona de Desenvolvimento Sustentável II (ZDS_II) 

.3.1. Características e objetivos:  

A demarcação desta ZDS_II e as diretrizes a ela relacionadas tem como objetivo instruir 

o desenvolvimento territorial e as atividades econômicas que vierem a se instalar nesta região, 

ssibilitar o desenvolvimento em consonância com a conservação dos atributos 

naturais e qualidade de vida.  

Esta zona apresenta potenciais e diretrizes de uso similares à ZDS I no que se refere 

Uso residencial,  

Uso comercial, 

agrícola, 

Uso silvicultural,  

Suinocultura, avicultura e pecuária, 

Extração mineral; 

Devendo ser consideradas as mesmas diretrizes e restrições para que estas atividades 

No entanto, algumas diferenças são observadas. A ZDS II corresponde à porção 

localizada a sudoeste da APA Pedregulho, tendo como critérios para sua demarcação a 

proximidade com a Rodovia SP 300 e a Rodovia SP 097 (Hilário Ferrari).  Além disso, esta região 

está mais próxima à área urbana dos municípios de Itu e Salto, fazendo com que apresente 

potencial de uso um pouco distinto em relação às demais zonas da APA Pedregulho. Durante 

reuniões com o Conselho Gestor, evidenciou-se nesta região a demanda pela exploração de 

atividades industriais variadas, atividades ligadas à logística e transporte, bem c

se ressaltar que a ZDS II está parcialmente inserida na Macrozona de 

Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água – Mananciais. Além disso, abriga um 

rego São José, em cujo exutório na confluência com Rio Tietê está 

localizada a ETA 05 que, segundo o Plano Diretor de Águas de Itu, deve ser ter sua vazão 

ampliada em função da demanda da população ituana.  
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tem como objetivo instruir 

o desenvolvimento territorial e as atividades econômicas que vierem a se instalar nesta região, 

ssibilitar o desenvolvimento em consonância com a conservação dos atributos 

Esta zona apresenta potenciais e diretrizes de uso similares à ZDS I no que se refere 

Devendo ser consideradas as mesmas diretrizes e restrições para que estas atividades 

responde à porção 

localizada a sudoeste da APA Pedregulho, tendo como critérios para sua demarcação a 

.  Além disso, esta região 

lto, fazendo com que apresente 

potencial de uso um pouco distinto em relação às demais zonas da APA Pedregulho. Durante 

se nesta região a demanda pela exploração de 

das à logística e transporte, bem como por 

se ressaltar que a ZDS II está parcialmente inserida na Macrozona de 

Mananciais. Além disso, abriga um 

rego São José, em cujo exutório na confluência com Rio Tietê está 

localizada a ETA 05 que, segundo o Plano Diretor de Águas de Itu, deve ser ter sua vazão 
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Portanto, a implantação de empreendimentos indust

baixo potencial poluidor, cuja tipologia deverá ser definida pelo

estas tipologias sejam desenvolvidas tomando como referência o índice de fator de 

complexidade da fonte de poluição, nos moldes d

10 de outubro de 2006. 

Mantém-se as mesmas permissões para agroindústrias previstas na ZDS I. 

Além das atividades industriais, pode

empreendimentos que operam na área de logístic

armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis. 

Em relação ao setor de hotelaria e eventos em geral, considera

mantidas as mesmas permissões para ZDS I, acrescida a possibilidade da instalação de 

complexos turísticos e de lazer, tais como parques temáticos e balneários, arenas para 

competições esportivas e hotelaria, uma vez que estas atividades estão alinhadas ao 

desenvolvimento do turismo pretendido pelo município. 

Assume-se que a implantação deste

econômico para a região e poderão ser implantados desde que: 

• O empreendimento esteja licenciado pelo órgão ambiental (quando a lei assim 

exigir); 

• A sua implantação possua anuência do Conselho Gestor;

• O empreendime

• Para a implantação das indústrias, os índices urbanísticos tais como área do 

lote, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e coeficiente de 

aproveitamento deverão ser regulamentados por legislação específica, 

devendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos hídricos e 

demais atributos naturais da APA Pedregulho. 

 

Z3.2. Usos permitidos:  

a) É permitido o uso residencial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

anteriormente para ZDS_I.  

b) É permitido o uso comercial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

anteriormente para ZDS_I.  

 

Portanto, a implantação de empreendimentos industriais deve se limitar àqueles de 

baixo potencial poluidor, cuja tipologia deverá ser definida pelo Poder Público

estas tipologias sejam desenvolvidas tomando como referência o índice de fator de 

complexidade da fonte de poluição, nos moldes do Art. nº 63 da Lei Complementar nº 770, de 

se as mesmas permissões para agroindústrias previstas na ZDS I. 

Além das atividades industriais, poderia ser permitida a instalação de 

empreendimentos que operam na área de logística e transporte, com restrições ao

armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis.  

Em relação ao setor de hotelaria e eventos em geral, considera-se que devam ser 

mantidas as mesmas permissões para ZDS I, acrescida a possibilidade da instalação de 

plexos turísticos e de lazer, tais como parques temáticos e balneários, arenas para 

competições esportivas e hotelaria, uma vez que estas atividades estão alinhadas ao 

desenvolvimento do turismo pretendido pelo município.  

se que a implantação destes empreendimentos representa um potencial 

econômico para a região e poderão ser implantados desde que:  

O empreendimento esteja licenciado pelo órgão ambiental (quando a lei assim 

A sua implantação possua anuência do Conselho Gestor; 

O empreendimento apresente efetivo controle da poluição; 

Para a implantação das indústrias, os índices urbanísticos tais como área do 

lote, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e coeficiente de 

aproveitamento deverão ser regulamentados por legislação específica, 

vendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos hídricos e 

demais atributos naturais da APA Pedregulho.  

É permitido o uso residencial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

É permitido o uso comercial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 
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riais deve se limitar àqueles de 

Poder Público.Sugere-se que 

estas tipologias sejam desenvolvidas tomando como referência o índice de fator de 

o Art. nº 63 da Lei Complementar nº 770, de 

se as mesmas permissões para agroindústrias previstas na ZDS I.  

ser permitida a instalação de 

com restrições ao 

se que devam ser 

mantidas as mesmas permissões para ZDS I, acrescida a possibilidade da instalação de 

plexos turísticos e de lazer, tais como parques temáticos e balneários, arenas para 

competições esportivas e hotelaria, uma vez que estas atividades estão alinhadas ao 

s empreendimentos representa um potencial 

O empreendimento esteja licenciado pelo órgão ambiental (quando a lei assim 

Para a implantação das indústrias, os índices urbanísticos tais como área do 

lote, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e coeficiente de 

aproveitamento deverão ser regulamentados por legislação específica, 

vendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos hídricos e 

É permitido o uso residencial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

É permitido o uso comercial, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 
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c) É permitido o uso agrícola, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

anteriormente para ZDS_I.  

d) É permitido o uso silvicultural, desde que adotadas a

anteriormente para ZDS_I.  

e) É permitido o uso para as atividades de suinocultura, avicultura e pecuária, 

desde que adotadas as diretrizes apresentadas anteriormente para ZDS_I. 

f) É permitida a extração mineral, desde que adotadas as

anteriormente para ZDS_I.  

g) São permitidos usos

logística e transporte. Não é indicado o

h) É permitida a implantação de com

parques temáticos e balneários, arenas para competições esportivas e hotelaria.

i) Regras para u

normativas a serem definidas pela Prefeitura Municipal.

 

 

 

É permitido o uso agrícola, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

É permitido o uso silvicultural, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

É permitido o uso para as atividades de suinocultura, avicultura e pecuária, 

desde que adotadas as diretrizes apresentadas anteriormente para ZDS_I.  

É permitida a extração mineral, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

São permitidos usos industriais, comerciais e serviços, tais como empresas de 

indicado o armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis.

É permitida a implantação de complexos turísticos e de lazer, tais como 

parques temáticos e balneários, arenas para competições esportivas e hotelaria.

Regras para uso comercial e industrial serão estabelecidas mediante 

normativas a serem definidas pela Prefeitura Municipal. 
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É permitido o uso agrícola, desde que adotadas as diretrizes apresentadas 

s diretrizes apresentadas 

É permitido o uso para as atividades de suinocultura, avicultura e pecuária, 

diretrizes apresentadas 

comerciais e serviços, tais como empresas de 

armazenamento de substâncias tóxicas ou inflamáveis. 

plexos turísticos e de lazer, tais como 

parques temáticos e balneários, arenas para competições esportivas e hotelaria. 

so comercial e industrial serão estabelecidas mediante 
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Z4 - Zona de Recuperação Socioambiental (ZRS)
 

Z4.1. Características e objetivos: 

Esta zona corresponde às ocupações humanas e parcelamentos do solo que ocorrem 

de forma irregular na APA Pedregulho. Estas ocupações geram problemas de ordem social, 

ambiental e urbana.  

No que tange a ordem social, os prejudicados são na maioria os adquir

pessoas simples que desconhecem 

parcelamento do solo. Além disso, ocorrem construções em áreas de risco e moradias 

insalubres24. 

Os problemas ambientais são causados pela ausência de saneamento e pelas 

construções em áreas de preservação permanente. 

Quanto aos problemas de ordem urbanística, o maior prejudicado é o Poder Público, 

uma vez que são descumpridas as exigências mínimas e

comunidade25. 

Tais ocupações podem ser 

da Lapa (Km 90 da Rodovia SP 300) e 

acesso ao bairro Pedregulho a

Durante a 1ª Oficina Participativa, alguns moradores da Comunidade da Pedreira 

Menino Jesus da Lapa estiveram presentes e foram orientados por funcionários da prefeitura 

sobre como devem proceder para viabilizar a regularização fundiária

 

Z4.2. Recomendações:  

a) Regularização fundiária

melhorias sociais e ambientais

b) Recuperação de áreas degradadas.

                                                
24

 O Grupo de Trabalho 03 durante a 1ª Oficina Participativa solicitou a melhoria das condi
salubridade e de acesso às telecomunicações para as comunidades inseridas na ZRS. Entende
acesso a estas melhorias se inicia com regularização dos imóveis, portanto, a recomendação é que a 
regularização fundiária seja tratada como ação pri
25

https://jus.com.br/artigos/4349/parcelamento
26

 As dúvidas levantadas e as informações fornecidas aos comunitários sobre regularização fundiária são 
apresentadas no Capítulo 8. Ver ficha do Grupo de Trabalho 04. 

 

de Recuperação Socioambiental (ZRS) 

4.1. Características e objetivos:  

Esta zona corresponde às ocupações humanas e parcelamentos do solo que ocorrem 

de forma irregular na APA Pedregulho. Estas ocupações geram problemas de ordem social, 

No que tange a ordem social, os prejudicados são na maioria os adquir

desconhecem as exigências mínimas e necessárias para a legalidade do 

Além disso, ocorrem construções em áreas de risco e moradias 

Os problemas ambientais são causados pela ausência de saneamento e pelas 

construções em áreas de preservação permanente.  

Quanto aos problemas de ordem urbanística, o maior prejudicado é o Poder Público, 

uma vez que são descumpridas as exigências mínimas e necessárias ao bem

Tais ocupações podem ser verificadasprincipalmente na área da Pedreira Menino Jesus 

Lapa (Km 90 da Rodovia SP 300) e ao longo da Estrada Municipal Itu 439

ao bairro Pedregulho a partir da Rodovia SP 300.  

Durante a 1ª Oficina Participativa, alguns moradores da Comunidade da Pedreira 

Menino Jesus da Lapa estiveram presentes e foram orientados por funcionários da prefeitura 

sobre como devem proceder para viabilizar a regularização fundiária26.  

Regularização fundiáriacomo ação prioritária para que se possa obter 

melhorias sociais e ambientais23.  

Recuperação de áreas degradadas. 

         
durante a 1ª Oficina Participativa solicitou a melhoria das condi

salubridade e de acesso às telecomunicações para as comunidades inseridas na ZRS. Entende
acesso a estas melhorias se inicia com regularização dos imóveis, portanto, a recomendação é que a 
regularização fundiária seja tratada como ação prioritária na APA Pedregulho. 

https://jus.com.br/artigos/4349/parcelamento-do-solo 
As dúvidas levantadas e as informações fornecidas aos comunitários sobre regularização fundiária são 

apresentadas no Capítulo 8. Ver ficha do Grupo de Trabalho 04.  
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Esta zona corresponde às ocupações humanas e parcelamentos do solo que ocorrem 

de forma irregular na APA Pedregulho. Estas ocupações geram problemas de ordem social, 

No que tange a ordem social, os prejudicados são na maioria os adquirentes dos lotes, 

igências mínimas e necessárias para a legalidade do 

Além disso, ocorrem construções em áreas de risco e moradias 

Os problemas ambientais são causados pela ausência de saneamento e pelas 

Quanto aos problemas de ordem urbanística, o maior prejudicado é o Poder Público, 

necessárias ao bem-estar da 

área da Pedreira Menino Jesus 

ao longo da Estrada Municipal Itu 439, estrada rural de 

Durante a 1ª Oficina Participativa, alguns moradores da Comunidade da Pedreira 

Menino Jesus da Lapa estiveram presentes e foram orientados por funcionários da prefeitura 

como ação prioritária para que se possa obter 

durante a 1ª Oficina Participativa solicitou a melhoria das condições de 
salubridade e de acesso às telecomunicações para as comunidades inseridas na ZRS. Entende-se que o 
acesso a estas melhorias se inicia com regularização dos imóveis, portanto, a recomendação é que a 

As dúvidas levantadas e as informações fornecidas aos comunitários sobre regularização fundiária são 
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Z4.3. Atividades não permitidas: 

a) Expansão das áreas já ocupadas.

 

Z5- Zona Especial de 
 

Z5.1. Características e objetivos: 

A ZEISE pretende desenvolver de forma planejada e organizada os empreendimentos 

comerciais, institucionais, de prestação de serviços, projetos habitacionais e equipamentos 

públicos ou comunitários, com o objetivo de criar uma centralidade para promoção das 

relações socioeconômicas e culturais da APA Pedregulho. O polígono de influência da ZEISE 

abrange o Armazém do Limoeiro e a Capela São Francisco de Paula, locais típicos do Bairro d

Pedregulho que já exercem a função d

atrativos turísticos.  

 

Z5.2. Usos indicados e diretrizes gerais: 

Empreendimentos e projetos de caráter comercial, institucional, habitacional, 

comunitário ou de uso cole

ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e densidade habitacional 

deverão ser regulamentados por legislação específica, 

estes empreendimentos, devendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos 

hídricos e demais atributos naturais da APA Pedregulho.

 

 

 

 

 

 

4.3. Atividades não permitidas:  

Expansão das áreas já ocupadas. 

Zona Especial de Interesse Social e Econômico (ZEISE)

5.1. Características e objetivos:  

A ZEISE pretende desenvolver de forma planejada e organizada os empreendimentos 

comerciais, institucionais, de prestação de serviços, projetos habitacionais e equipamentos 

u comunitários, com o objetivo de criar uma centralidade para promoção das 

relações socioeconômicas e culturais da APA Pedregulho. O polígono de influência da ZEISE 

abrange o Armazém do Limoeiro e a Capela São Francisco de Paula, locais típicos do Bairro d

Pedregulho que já exercem a função de integração da comunidade local, sendo também 

5.2. Usos indicados e diretrizes gerais:  

Empreendimentos e projetos de caráter comercial, institucional, habitacional, 

comunitário ou de uso coletivo cujos índices urbanísticos tais como área do lote, taxa de 

ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e densidade habitacional 

deverão ser regulamentados por legislação específica, quando houver sinais de demanda por 

devendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos 

hídricos e demais atributos naturais da APA Pedregulho. 
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Interesse Social e Econômico (ZEISE) 

A ZEISE pretende desenvolver de forma planejada e organizada os empreendimentos 

comerciais, institucionais, de prestação de serviços, projetos habitacionais e equipamentos 

u comunitários, com o objetivo de criar uma centralidade para promoção das 

relações socioeconômicas e culturais da APA Pedregulho. O polígono de influência da ZEISE 

abrange o Armazém do Limoeiro e a Capela São Francisco de Paula, locais típicos do Bairro do 

e integração da comunidade local, sendo também 

Empreendimentos e projetos de caráter comercial, institucional, habitacional, 

tivo cujos índices urbanísticos tais como área do lote, taxa de 

ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e densidade habitacional 

quando houver sinais de demanda por 

devendo atender a critérios que garantam a proteção aos recursos 
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TÃO DA 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Para que a APA Pedregulho possa alcançar seus objetivos, previstos pela Lei Municipal 

1.610/2013, propiciando o desenvolvimento sustentável aos seus moradores e proprietários, 

são apresentados os “Programas de Gestão da APA Pedregulho”. 

Os programas são divididos em diferentes Linhas de Ação, expondo desta forma quais 

os objetivos diretos que lhe deram origem. Estes programas têm por objetivos suprir algumas 

demandas históricas, outras demandas que surgiram em decorrência da elaboração do plano 

de manejo, havendo também demandas já previstas pela Legislação Federal ou Estadual, como 

é o caso das diretivas do Programa Ambiental Estadual Município Verde Azul

são apontadas possibilidades de obtenção de recursos e financiamentos para que algum

ações propostas sejam efetivadas. 

Destaca-se também que a viabilidade de execução dos programas sugeridos será 

ampliada se tais ações estiverem alinhadas às medidas condicionantes e compensatórias 

decorrentes de processos de  licenciamento ambienta

O ideal é que estes programas sejam desenvolvidos entre 2016 e 2021, ano em que 

deverá ser feita a primeira revisão deste plano de manejo. Para tanto, é apresentada uma 

sugestão de cronograma para atendimento, no entanto, é compreensível que este cronogram

seja alterado, em função de circunstâncias variadas como restrições orçamentárias ou a 

necessidade de se antecipar algum outro programa em especial. 

 

1ª LINHA DE AÇÃO: CONSERVAÇÃO DA BIODIVE

Os programas propostos para esta linha de ação têm por objetivo garantir o reconhecimento, 

monitoramento e conservação dos atributos naturais da APA. 

1. Programa de caracterização e monitoramento da flora

Atividades previstas: 

Execução de levantamentos florísticos/fitossociológicos 

de matrizes para que futuramente sejam usadas como porta sementes. Sugere

definição de parcelas permanentes em diferentes fitofisionomias, para avaliar a 

dinâmica de regeneração da vegetação. 

                                                
27

http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/criterios/

 

 

Para que a APA Pedregulho possa alcançar seus objetivos, previstos pela Lei Municipal 

1.610/2013, propiciando o desenvolvimento sustentável aos seus moradores e proprietários, 

são apresentados os “Programas de Gestão da APA Pedregulho”.  

divididos em diferentes Linhas de Ação, expondo desta forma quais 

os objetivos diretos que lhe deram origem. Estes programas têm por objetivos suprir algumas 

demandas históricas, outras demandas que surgiram em decorrência da elaboração do plano 

havendo também demandas já previstas pela Legislação Federal ou Estadual, como 

é o caso das diretivas do Programa Ambiental Estadual Município Verde Azul

são apontadas possibilidades de obtenção de recursos e financiamentos para que algum

ações propostas sejam efetivadas.  

se também que a viabilidade de execução dos programas sugeridos será 

ampliada se tais ações estiverem alinhadas às medidas condicionantes e compensatórias 

decorrentes de processos de  licenciamento ambiental conduzidos na APA Pedregulho

O ideal é que estes programas sejam desenvolvidos entre 2016 e 2021, ano em que 

deverá ser feita a primeira revisão deste plano de manejo. Para tanto, é apresentada uma 

sugestão de cronograma para atendimento, no entanto, é compreensível que este cronogram

seja alterado, em função de circunstâncias variadas como restrições orçamentárias ou a 

necessidade de se antecipar algum outro programa em especial.  

NSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, PAISAGEM E RECURSOS HÍDRICOS

ra esta linha de ação têm por objetivo garantir o reconhecimento, 

monitoramento e conservação dos atributos naturais da APA.  

Programa de caracterização e monitoramento da flora 

 

Execução de levantamentos florísticos/fitossociológicos na área, incluindo a marcação 

de matrizes para que futuramente sejam usadas como porta sementes. Sugere

definição de parcelas permanentes em diferentes fitofisionomias, para avaliar a 

dinâmica de regeneração da vegetação.  

         
/www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/criterios/ 
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Para que a APA Pedregulho possa alcançar seus objetivos, previstos pela Lei Municipal 

1.610/2013, propiciando o desenvolvimento sustentável aos seus moradores e proprietários, 

divididos em diferentes Linhas de Ação, expondo desta forma quais 

os objetivos diretos que lhe deram origem. Estes programas têm por objetivos suprir algumas 

demandas históricas, outras demandas que surgiram em decorrência da elaboração do plano 

havendo também demandas já previstas pela Legislação Federal ou Estadual, como 

é o caso das diretivas do Programa Ambiental Estadual Município Verde Azul27. No Capítulo 5, 

são apontadas possibilidades de obtenção de recursos e financiamentos para que algumas das 

se também que a viabilidade de execução dos programas sugeridos será 

ampliada se tais ações estiverem alinhadas às medidas condicionantes e compensatórias 

l conduzidos na APA Pedregulho 

O ideal é que estes programas sejam desenvolvidos entre 2016 e 2021, ano em que 

deverá ser feita a primeira revisão deste plano de manejo. Para tanto, é apresentada uma 

sugestão de cronograma para atendimento, no entanto, é compreensível que este cronograma 

seja alterado, em função de circunstâncias variadas como restrições orçamentárias ou a 

RECURSOS HÍDRICOS 

ra esta linha de ação têm por objetivo garantir o reconhecimento, 

na área, incluindo a marcação 

de matrizes para que futuramente sejam usadas como porta sementes. Sugere-se a 

definição de parcelas permanentes em diferentes fitofisionomias, para avaliar a 
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2. Programa de monitoramento da

Atividades previstas: 

Monitoramento periódico da fauna na área, em especial os grupos da mastofauna, 

avifauna, herpetofauna, por meio da utilização de métodos indiretos tais como 

armadilhas fotográficas, registros visuais, auditivos, entre outros. E

auxiliar o atendimento ao critério da diretiva Biodiversidade (BIO 6c) trazido pelo 

Programa Município Verde Azul, que prevê que a lista de fauna de ocorrência do 

município (vertebrados da fauna silvestre nativa) deva ser publicada no ciclo

Diário Oficial ou jornal local de grande circulação, com previsão de atualização em 

prazo não superior a quatro anos.      

Devem ser implementados levantamentos de grupos faunísticos que ainda não foram 

avaliados na APA Pedregulho, como morcegos 

 

3. Programa de mapeamento e monitoramento de nascentes e corpos d’água

Atividades previstas: 

Por meio de análises de imagens de satélite e trabalhos de campo, deverão ser 

demarcadas as nascentes e os corpos d’água perenes existentes na 

Deve-se estabelecer monitoramento dos corpos d’água quanto à vazão e qualidade 

hídrica. A execução deste programa poderá auxiliar o atendimento parcial à Diretiva 

Gestão das Águas (GA) do Programa Município Verde Azul. 

 

4. Programa de Gestão da Paisag

Atividades previstas: 

Monitoramento sistemático da paisagem por meio de imagens de satélite, com 

frequência anual, para acompanhar as mudanças no uso e ocupação do solo 

verificadas na APA Pedregulho.

Definição de regras para 

estabelecer faixa non aedificandi 

 

 

 

Programa de monitoramento da fauna 

 

Monitoramento periódico da fauna na área, em especial os grupos da mastofauna, 

avifauna, herpetofauna, por meio da utilização de métodos indiretos tais como 

armadilhas fotográficas, registros visuais, auditivos, entre outros. E

auxiliar o atendimento ao critério da diretiva Biodiversidade (BIO 6c) trazido pelo 

Programa Município Verde Azul, que prevê que a lista de fauna de ocorrência do 

município (vertebrados da fauna silvestre nativa) deva ser publicada no ciclo

Diário Oficial ou jornal local de grande circulação, com previsão de atualização em 

prazo não superior a quatro anos.       

Devem ser implementados levantamentos de grupos faunísticos que ainda não foram 

avaliados na APA Pedregulho, como morcegos e pequenos roedores.  

Programa de mapeamento e monitoramento de nascentes e corpos d’água

 

Por meio de análises de imagens de satélite e trabalhos de campo, deverão ser 

demarcadas as nascentes e os corpos d’água perenes existentes na área. 

se estabelecer monitoramento dos corpos d’água quanto à vazão e qualidade 

hídrica. A execução deste programa poderá auxiliar o atendimento parcial à Diretiva 

Gestão das Águas (GA) do Programa Município Verde Azul.  

Programa de Gestão da Paisagem 

 

Monitoramento sistemático da paisagem por meio de imagens de satélite, com 

frequência anual, para acompanhar as mudanças no uso e ocupação do solo 

verificadas na APA Pedregulho. 

para garantir a manutenção da beleza cênica, como por exemplo, 

non aedificandi ao longo das estradas rurais.  
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Monitoramento periódico da fauna na área, em especial os grupos da mastofauna, 

avifauna, herpetofauna, por meio da utilização de métodos indiretos tais como 

armadilhas fotográficas, registros visuais, auditivos, entre outros. Esta medida pode 

auxiliar o atendimento ao critério da diretiva Biodiversidade (BIO 6c) trazido pelo 

Programa Município Verde Azul, que prevê que a lista de fauna de ocorrência do 

município (vertebrados da fauna silvestre nativa) deva ser publicada no ciclo 2016 no 

Diário Oficial ou jornal local de grande circulação, com previsão de atualização em 

Devem ser implementados levantamentos de grupos faunísticos que ainda não foram 

 

Programa de mapeamento e monitoramento de nascentes e corpos d’água 

Por meio de análises de imagens de satélite e trabalhos de campo, deverão ser 

área.  

se estabelecer monitoramento dos corpos d’água quanto à vazão e qualidade 

hídrica. A execução deste programa poderá auxiliar o atendimento parcial à Diretiva 

Monitoramento sistemático da paisagem por meio de imagens de satélite, com 

frequência anual, para acompanhar as mudanças no uso e ocupação do solo 

ão da beleza cênica, como por exemplo, 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

5. Programa de Conectividade da Paisagem

Atividades previstas: 

Os plantios voltados à recuperação de APP e reserva legal terão como referência a 

Carta de Corredores Ecológicos Prioritários deste Plano de Manejo.

Os proprietários deverão receber palestra informando sobre a importância e as 

técnicas para promover a conectividade ecológica em suas propriedades, favorecendo 

a fauna e a dispersão de sementes.  

Devem ser avaliadas as possibilidades de conexão da APA Pedregulho com outras 

áreas naturais na região

 

6. Programa de Recuperação da Mata Ciliar

Atividades previstas: 

As áreas desprovidas de vegetação localizadas em matas ciliares deverão ter 

prioridade no recebimento de recursos públicos para o seu replantio. 

Estas áreas poderão ser acrescentadas ao Plano Municipal de Restauração de Matas 

Ciliares e Nascentes –

ações para estruturar treinam

moradores da APA Pedregulho. A execução deste programa poderá auxiliar o 

atendimento parcial à Diretiva Gestão das Águas do Programa Município Verde Azul. 

 

7. Criação e implementação de Brigada de Incêndio Volu

Coletiva 

Atividades previstas: 

O Poder Público, por meio da Defesa Civil, 

brigadas de incêndio para atuarem na APA Pedregulho

2ª LINHA DE AÇÃO:  PROTEÇÃO E REGULARIZA

Durante a elaboração do plano de manejo, identificou

inscritas no Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento 

                                                
28

 Sugestão apresentada pelo Grupo de Trabalho 02 durante a 1ª Oficina Participativa. 
29

 Sugestão apresentada pelos Grupos de Trabalho 01 e 02 durante a 1ª Oficina Participativa.

 

Programa de Conectividade da Paisagem 

 

Os plantios voltados à recuperação de APP e reserva legal terão como referência a 

Corredores Ecológicos Prioritários deste Plano de Manejo. 

Os proprietários deverão receber palestra informando sobre a importância e as 

técnicas para promover a conectividade ecológica em suas propriedades, favorecendo 

a fauna e a dispersão de sementes.   

Devem ser avaliadas as possibilidades de conexão da APA Pedregulho com outras 

áreas naturais na região28.  

Programa de Recuperação da Mata Ciliar 

 

As áreas desprovidas de vegetação localizadas em matas ciliares deverão ter 

no recebimento de recursos públicos para o seu replantio. 

Estas áreas poderão ser acrescentadas ao Plano Municipal de Restauração de Matas 

– 2011 a 2021, desenvolvido pela prefeitura municipal de Itu, com 

ações para estruturar treinamentos e doação de mudas para os proprietários e 

moradores da APA Pedregulho. A execução deste programa poderá auxiliar o 

atendimento parcial à Diretiva Gestão das Águas do Programa Município Verde Azul. 

Criação e implementação de Brigada de Incêndio Voluntária e Brigada de Incêndio 

 

O Poder Público, por meio da Defesa Civil, deverá incentivar e instruir a criação de 

brigadas de incêndio para atuarem na APA Pedregulho29.  

ROTEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL

Durante a elaboração do plano de manejo, identificou-se que algumas propriedades não estão 

inscritas no Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento 

         
Sugestão apresentada pelo Grupo de Trabalho 02 durante a 1ª Oficina Participativa. 
Sugestão apresentada pelos Grupos de Trabalho 01 e 02 durante a 1ª Oficina Participativa.
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Os plantios voltados à recuperação de APP e reserva legal terão como referência a 

Os proprietários deverão receber palestra informando sobre a importância e as 

técnicas para promover a conectividade ecológica em suas propriedades, favorecendo 

Devem ser avaliadas as possibilidades de conexão da APA Pedregulho com outras 

As áreas desprovidas de vegetação localizadas em matas ciliares deverão ter 

no recebimento de recursos públicos para o seu replantio.  

Estas áreas poderão ser acrescentadas ao Plano Municipal de Restauração de Matas 

2011 a 2021, desenvolvido pela prefeitura municipal de Itu, com 

entos e doação de mudas para os proprietários e 

moradores da APA Pedregulho. A execução deste programa poderá auxiliar o 

atendimento parcial à Diretiva Gestão das Águas do Programa Município Verde Azul.  

ntária e Brigada de Incêndio 

deverá incentivar e instruir a criação de 

PROPRIEDADE RURAL 

se que algumas propriedades não estão 

inscritas no Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento 

Sugestão apresentada pelo Grupo de Trabalho 02 durante a 1ª Oficina Participativa.  
Sugestão apresentada pelos Grupos de Trabalho 01 e 02 durante a 1ª Oficina Participativa. 



Versão final 
Plano de Manejo 
APA - Pedregulho 

fundamental para auxiliar no processo de regularização amb

rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com 

delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de int

o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para 

diagnóstico ambiental30. 

8. Programa “Adesão 100% ao CAR”

Atividades previstas:  

Divulgação da obrigatoriedade e importânci

adesão ao Programa de Regularização Ambiental 

Apoio institucional por parte da prefeitura ou outros órgãos públicos para que os 

proprietários possam fazer a inscrição. As propriedades que estiverem com áreas 

vegetação nativa inferiores ao previsto em legislação poderão aderir ao Programa de 

Regularização Ambiental. A disponibilização de atendimento ao pequeno proprietário 

para apoio à inscrição no Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo 

e à adesão ao Programa de Regularização Ambiental 

a porcentagem de propriedades com até 4 módulos fiscais cadastradas, constituem 

critérios aplicados para avaliação da Diretiva 5 

Programa Município Verde Azul (ciclo 2016).   

 

3ª LINHA DE AÇÃO:  DESENVOLVIMENTO DO TU

Considerando-se que o turismo é uma atividade prioritária para o desenvolvimento da APA 

Pedregulho, algumas ações são sugeridas para impulsionar esta atividade. 

9. Programa Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho

Atividades previstas:  

Deve ser desenvolvido um plano para apontar oportunidades de desenvolvimento para 

o turismo, incluindo, mas não se limitando a: 

• Criação da Estrada

a entrada no bairro através da SP 300, passando pelo Armazém do Limoeiro e 

fazendas históricas e turísticas. 

                                                
30

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento

 

fundamental para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses 

rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com 

delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com 

o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para 

Programa “Adesão 100% ao CAR” 

 

Divulgação da obrigatoriedade e importância de se proceder ao CAR, incluindo

adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.  

Apoio institucional por parte da prefeitura ou outros órgãos públicos para que os 

proprietários possam fazer a inscrição. As propriedades que estiverem com áreas 

vegetação nativa inferiores ao previsto em legislação poderão aderir ao Programa de 

Regularização Ambiental. A disponibilização de atendimento ao pequeno proprietário 

para apoio à inscrição no Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo 

à adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA pelo município, assim como 

a porcentagem de propriedades com até 4 módulos fiscais cadastradas, constituem 

critérios aplicados para avaliação da Diretiva 5 – Biodiversidade (BIO) prevista pelo 

Município Verde Azul (ciclo 2016).    

ESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

se que o turismo é uma atividade prioritária para o desenvolvimento da APA 

Pedregulho, algumas ações são sugeridas para impulsionar esta atividade.  

Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho 

 

Deve ser desenvolvido um plano para apontar oportunidades de desenvolvimento para 

o turismo, incluindo, mas não se limitando a:  

Criação da Estrada-Parque Pedregulho, cuja sugestão de trajeto deverá considerar 

a entrada no bairro através da SP 300, passando pelo Armazém do Limoeiro e 

fazendas históricas e turísticas.  

         
esenvolvimento-rural/cadastro-ambiental-rural 
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iental de propriedades e posses 

rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com 

delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de 

eresse social e de utilidade pública, com 

o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para 

a de se proceder ao CAR, incluindo-se a 

Apoio institucional por parte da prefeitura ou outros órgãos públicos para que os 

proprietários possam fazer a inscrição. As propriedades que estiverem com áreas de 

vegetação nativa inferiores ao previsto em legislação poderão aderir ao Programa de 

Regularização Ambiental. A disponibilização de atendimento ao pequeno proprietário 

para apoio à inscrição no Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – SICAR-SP 

PRA pelo município, assim como 

a porcentagem de propriedades com até 4 módulos fiscais cadastradas, constituem 

Biodiversidade (BIO) prevista pelo 

se que o turismo é uma atividade prioritária para o desenvolvimento da APA 

Deve ser desenvolvido um plano para apontar oportunidades de desenvolvimento para 

jeto deverá considerar 

a entrada no bairro através da SP 300, passando pelo Armazém do Limoeiro e 
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• Identificação visual da APA, através da criação de um logotipo e material para fins 

educativos e divulgação.

• Sinalização turística, a ser disposta na SP 300 e na SP 097. 

• Site com informações turísticas oficiais junto ao domínio itu.sp.gov.br.  

 

4ª LINHA DE AÇÃO:  DESENVOLVIMENTO RURAL

Os programas previstos nesta linha de ação são sugeridos com o objetivo de apoiar boas 

práticas nas propriedades, buscando

meio de atividades alinhadas aos propósitos da APA Pedregulho.  

10. Programa de Pagamento por Serviços Ambientais

Atividades previstas: 

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho deve se mobilizar 

para apoiar a aprovação de ato normativo municipal instituindo Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Est

BIO4 do Programa Município Verde Azul. 

Em um segundo momento, deverá ser elaborado projeto executivo para a implantação 

de um programa de pagamento por serviços ambientais na APA Pedregulho. 

 

11. Programa de Banco de 

Atividades previstas: 

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho poderá elaborar um 

cadastro sistematizado contendo as propriedades rurais que possuem excedentes de 

reserva legal, facilitando que estas 

 

12. Programa de Apoio à Agricultura Orgânica e Agrofloresta

Atividades previstas:  

Deverão ser ministradas palestras aos produtores rurais informando sobre as fontes de 

financiamentos e recursos disponíveis para estas atividades, inc

apresentadas no Capítulo 5 deste plano de manejo. 

 

Identificação visual da APA, através da criação de um logotipo e material para fins 

educativos e divulgação. 

rística, a ser disposta na SP 300 e na SP 097.  

Site com informações turísticas oficiais junto ao domínio itu.sp.gov.br.  

ESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

Os programas previstos nesta linha de ação são sugeridos com o objetivo de apoiar boas 

práticas nas propriedades, buscando-se melhorar a remuneração dos produtores rurais por 

meio de atividades alinhadas aos propósitos da APA Pedregulho.   

Pagamento por Serviços Ambientais 

 

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho deve se mobilizar 

para apoiar a aprovação de ato normativo municipal instituindo Programa de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Esta ação permitirá atendimento ao critério 

BIO4 do Programa Município Verde Azul.  

Em um segundo momento, deverá ser elaborado projeto executivo para a implantação 

de um programa de pagamento por serviços ambientais na APA Pedregulho. 

Programa de Banco de Áreas para Compensação Ambiental  

 

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho poderá elaborar um 

cadastro sistematizado contendo as propriedades rurais que possuem excedentes de 

reserva legal, facilitando que estas áreas sejam negociadas.   

Programa de Apoio à Agricultura Orgânica e Agrofloresta 

 

Deverão ser ministradas palestras aos produtores rurais informando sobre as fontes de 

financiamentos e recursos disponíveis para estas atividades, incluindo aquelas 

apresentadas no Capítulo 5 deste plano de manejo.  

274 

Identificação visual da APA, através da criação de um logotipo e material para fins 

Site com informações turísticas oficiais junto ao domínio itu.sp.gov.br.   

Os programas previstos nesta linha de ação são sugeridos com o objetivo de apoiar boas 

se melhorar a remuneração dos produtores rurais por 

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho deve se mobilizar 

para apoiar a aprovação de ato normativo municipal instituindo Programa de 

a ação permitirá atendimento ao critério 

Em um segundo momento, deverá ser elaborado projeto executivo para a implantação 

de um programa de pagamento por serviços ambientais na APA Pedregulho.  

A Associação de Proprietários e Moradores do Bairro Pedregulho poderá elaborar um 

cadastro sistematizado contendo as propriedades rurais que possuem excedentes de 

Deverão ser ministradas palestras aos produtores rurais informando sobre as fontes de 

luindo aquelas 
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13. Criação de um “Selo APA Pedregulho”

Atividades previstas:  

Sugere-se que seja desenvolvida uma pesquisa de mercado/benchmarking para avaliar 

a viabilidade da criação de um “Selo APA Pedregu

algum selo já existente. Tal ação serviria para certificar a produção apoiada em 

princípios de sustentabilidade, criando com isso um diferencial de mercado para os 

produtos. Há a possibilidade desta certificação ser vol

• Madeira certificada proveniente de manejo florestal sustentável;

• Produção orgânica;

• Produção artesanal.

 

14. Capacitação para a produção rural e produção artesanal

Atividades previstas: 

Oferta de oficinas de capacitação para otimizar técnicas de produção, ampliando

qualidade da produção e sua rentabilidade. Sugere

SEBRAE, SENAC e outras. 

 

15. Programa “Propriedade Rural Sustentável”

Atividades previstas:  

Elaboração de material educativo, palestras e treinamentos sobre práticas adequadas 

à gestão ambiental das propriedades rurais, entre as quais destacam

• Coleta seletiva e 

• Tratamento de efluentes em fossa séptica;

• Controle de pragas;

• Prejuízos causados pelas queimadas;

• Manejo de pastagem. 

 

Criação de um “Selo APA Pedregulho” 

 

se que seja desenvolvida uma pesquisa de mercado/benchmarking para avaliar 

a viabilidade da criação de um “Selo APA Pedregulho”, ou a adesão das propriedades a 

algum selo já existente. Tal ação serviria para certificar a produção apoiada em 

princípios de sustentabilidade, criando com isso um diferencial de mercado para os 

produtos. Há a possibilidade desta certificação ser voltada a:  

Madeira certificada proveniente de manejo florestal sustentável;

Produção orgânica; 

Produção artesanal. 

Capacitação para a produção rural e produção artesanal 

 

Oferta de oficinas de capacitação para otimizar técnicas de produção, ampliando

qualidade da produção e sua rentabilidade. Sugere-se a parceria com instituições como 

SEBRAE, SENAC e outras.  

Programa “Propriedade Rural Sustentável” 

 

Elaboração de material educativo, palestras e treinamentos sobre práticas adequadas 

à gestão ambiental das propriedades rurais, entre as quais destacam-

Coleta seletiva e Compostagem; 

Tratamento de efluentes em fossa séptica; 

de pragas; 

Prejuízos causados pelas queimadas; 

Manejo de pastagem.  
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se que seja desenvolvida uma pesquisa de mercado/benchmarking para avaliar 

lho”, ou a adesão das propriedades a 

algum selo já existente. Tal ação serviria para certificar a produção apoiada em 

princípios de sustentabilidade, criando com isso um diferencial de mercado para os 

Madeira certificada proveniente de manejo florestal sustentável; 

Oferta de oficinas de capacitação para otimizar técnicas de produção, ampliando-se a 

se a parceria com instituições como 

Elaboração de material educativo, palestras e treinamentos sobre práticas adequadas 

-se alguns temas: 
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5ª LINHA DE AÇÃO:  AVALIAÇÃO DA MINERAÇ

A mineração artesanal é uma atividade vernacular na APA Pedregulho, no entanto, não há 

qualquer informação sobre sua situação. É necessário saber o número de trabalhadores 

envolvidos e qual a renda aferida para que se possa buscar outras alternativas econô

16. Organização dos mineradores artesanais em uma Associação.

Atividades previstas:  

Cadastro dos trabalhadores do setor de mineração artesanal na APA Pedregulho e 

orientação para que se organizem na forma de associação/cooperativa ou outro 

arranjo. Organizados, terão mais chance de se formalizar e obter assistência 

governamental ou de buscar outras fontes de renda. 

 

6ª LINHA DE AÇÃO: DESENVOLVIMENTO SOCIOEC

Esta linha de ação objetiva principalmente apoiar o desenvolvimento socioe

comunitário dos moradores do km91, para que possam obter a regularização fundiária e o 

acesso a programas governamentais. 

17. Mapeamento da comunidade Pedreira Menino Jesus da Lapa

Atividades previstas:  

Elaboração de um mapa com a localização das 

comunidade provendo cidadania e reconhecimento do território para favorecer a 

regularização fundiária. 

 

18. Ampliação de programas de caráter educativo 

Atividades previstas:  

Durante visita à comunidade, observou

algumas de caráter lúdico, outras focadas na capacitação profissional dos moradores. 

Tais ações são desenvolvidas com o apoio de ONG e fundações atuantes na região, 

devendo ser mantidas e se possível, ampliadas, para g

comunidade.  

 

 

AVALIAÇÃO DA MINERAÇÃO ARTESANAL 

A mineração artesanal é uma atividade vernacular na APA Pedregulho, no entanto, não há 

qualquer informação sobre sua situação. É necessário saber o número de trabalhadores 

envolvidos e qual a renda aferida para que se possa buscar outras alternativas econô

Organização dos mineradores artesanais em uma Associação. 

 

Cadastro dos trabalhadores do setor de mineração artesanal na APA Pedregulho e 

orientação para que se organizem na forma de associação/cooperativa ou outro 

ganizados, terão mais chance de se formalizar e obter assistência 

governamental ou de buscar outras fontes de renda.  

ENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E COMUNITÁRI

Esta linha de ação objetiva principalmente apoiar o desenvolvimento socioe

comunitário dos moradores do km91, para que possam obter a regularização fundiária e o 

acesso a programas governamentais.  

Mapeamento da comunidade Pedreira Menino Jesus da Lapa 

 

Elaboração de um mapa com a localização das residências, vielas e ruas existentes na 

comunidade provendo cidadania e reconhecimento do território para favorecer a 

regularização fundiária.  

Ampliação de programas de caráter educativo  

 

Durante visita à comunidade, observou-se a realização de atividades educativas, 

algumas de caráter lúdico, outras focadas na capacitação profissional dos moradores. 

Tais ações são desenvolvidas com o apoio de ONG e fundações atuantes na região, 

devendo ser mantidas e se possível, ampliadas, para garantir a ampla participação da 
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A mineração artesanal é uma atividade vernacular na APA Pedregulho, no entanto, não há 

qualquer informação sobre sua situação. É necessário saber o número de trabalhadores 

envolvidos e qual a renda aferida para que se possa buscar outras alternativas econômicas.  

Cadastro dos trabalhadores do setor de mineração artesanal na APA Pedregulho e 

orientação para que se organizem na forma de associação/cooperativa ou outro 

ganizados, terão mais chance de se formalizar e obter assistência 

ONÔMICO E COMUNITÁRIO 

Esta linha de ação objetiva principalmente apoiar o desenvolvimento socioeconômico e 

comunitário dos moradores do km91, para que possam obter a regularização fundiária e o 

residências, vielas e ruas existentes na 

comunidade provendo cidadania e reconhecimento do território para favorecer a 

realização de atividades educativas, 

algumas de caráter lúdico, outras focadas na capacitação profissional dos moradores. 

Tais ações são desenvolvidas com o apoio de ONG e fundações atuantes na região, 

arantir a ampla participação da 
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A seguir na Tabela 34 

previstas.  

 

na Tabela 34 é sugerido um cronograma para o atendimento às ações 
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é sugerido um cronograma para o atendimento às ações 
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Tabela 34: Cronograma proposto para a execução dos programas de gestão da APA

LINHA DE AÇÃO/PROGRAMA 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, PAISAGEM E RECURSOS HÍDRICOS

1.       Programa de caracterização e monitoramento da flora

2.       Programa de monitoramento da fauna

3.       Programa de mapeamento e monitoramento de nascentes e corpos d’água

4.       Programa de Gestão da Paisagem

5.       Programa de Conectividade da Paisagem

6.       Programa de Recuperação da Mata Ciliar

PROTEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL

7.       Programa “Adesão 100% ao CAR”

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

8.       Programa Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

9.       Programa de Pagamento por Serviços Ambientais

10.       Programa de Banco de Áreas para Compensação Ambiental 

11.       Programa de Apoio à Agricultura Orgânica e Agrofloresta

12.       Criação de um “Selo APA Pedregulho”

13.       Capacitação para a produção rural e produção artesanal

14.       Programa “Propriedade Rural Sustentável”

AVALIAÇÃO DA MINERAÇÃO ARTESANAL 

17.       Organização dos mineradores artesanais em uma Associação.

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E COMUNITÁRIO

18.       Mapeamento da comunidade Pedreira Menino Jesus da Lapa

               19.       Ampliação de programas de caráter educativo 

 

: Cronograma proposto para a execução dos programas de gestão da APA Pedregulho. 

2016 e 2017 2018

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, PAISAGEM E RECURSOS HÍDRICOS 

Programa de caracterização e monitoramento da flora     

Programa de monitoramento da fauna     

Programa de mapeamento e monitoramento de nascentes e corpos d’água     

Programa de Gestão da Paisagem     

Programa de Conectividade da Paisagem     

Programa de Recuperação da Mata Ciliar     

PROTEÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

Programa “Adesão 100% ao CAR”     

Programa Desenvolvimento do Turismo na APA Pedregulho     

 

Pagamento por Serviços Ambientais     

Programa de Banco de Áreas para Compensação Ambiental      

Programa de Apoio à Agricultura Orgânica e Agrofloresta     

Criação de um “Selo APA Pedregulho”     

Capacitação para a produção rural e produção artesanal     

Programa “Propriedade Rural Sustentável”     

Organização dos mineradores artesanais em uma Associação.     

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E COMUNITÁRIO 

Mapeamento da comunidade Pedreira Menino Jesus da Lapa     

19.       Ampliação de programas de caráter educativo      
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RECURSOS E INCENTIVOS 
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7.1. INTRODUÇÃO 

 
 O plano de manejo da APA Pedregulho prevê a adoção de programas e ações para que 

as atividades econômicas ali desenvolvidas sejam capazes de atender aos requisitos mínimos 

de sustentabilidade, configurando

socialmente justos e economicamente viáveis. 

No entanto, todos sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor 

agropecuário, em especial pelos pequenos produtores, que muitas vezes não conseguem 

alavancar ou manter o funcionamento do seu negócio pela falta de apoio governamental e 

investimentos.  

Neste contexto, este Capítulo foi elaborado com a finalidade de listar algumas das 

possibilidades de fonte de captação de recursos, a fundo perdido e também

financiamentos, que possam garantir o desenvolvimento sustentável no que tange às 

atividades praticadas na área abrangida pela APA Pedregulho. Além das fontes de recursos e 

financiamentos, buscou-se também reunir experiências ambientais refere

políticas públicas desenvolvidas no estado de São Paulo e até mesmo em outras regiões do 

país, para que sirvam como exemplos de que é possível atrelar viabilidade econômica à 

conservação ambiental.  

Entendemos que a criação e a regulariz

oportunidades de captação de recursos e projetos voltados aos moradores e proprietários, de 

forma individual ou coletiva, com ou sem o auxílio do Poder Público Municipal. 

Assim, na sequência, estão listadas diversas

recursos. 

 

1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS

 

1.1. Financiáveis 

 
1.1.1. Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA/ SP)

1.1.1.1. Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista/ O Banco do 

Agronegócio Familiar

 

O plano de manejo da APA Pedregulho prevê a adoção de programas e ações para que 

as atividades econômicas ali desenvolvidas sejam capazes de atender aos requisitos mínimos 

de sustentabilidade, configurando-se como empreendimentos ambientalmente corretos, 

socialmente justos e economicamente viáveis.  

No entanto, todos sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor 

agropecuário, em especial pelos pequenos produtores, que muitas vezes não conseguem 

vancar ou manter o funcionamento do seu negócio pela falta de apoio governamental e 

Neste contexto, este Capítulo foi elaborado com a finalidade de listar algumas das 

possibilidades de fonte de captação de recursos, a fundo perdido e também

financiamentos, que possam garantir o desenvolvimento sustentável no que tange às 

atividades praticadas na área abrangida pela APA Pedregulho. Além das fontes de recursos e 

se também reunir experiências ambientais referentes a programas e 

políticas públicas desenvolvidas no estado de São Paulo e até mesmo em outras regiões do 

país, para que sirvam como exemplos de que é possível atrelar viabilidade econômica à 

Entendemos que a criação e a regularização da APA Pedregulho possam catalisar 

oportunidades de captação de recursos e projetos voltados aos moradores e proprietários, de 

forma individual ou coletiva, com ou sem o auxílio do Poder Público Municipal. 

Assim, na sequência, estão listadas diversas possibilidades de fontes de captação de 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA/ SP) 

Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista/ O Banco do 

Agronegócio Familiar 
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O plano de manejo da APA Pedregulho prevê a adoção de programas e ações para que 

as atividades econômicas ali desenvolvidas sejam capazes de atender aos requisitos mínimos 

omo empreendimentos ambientalmente corretos, 

No entanto, todos sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor 

agropecuário, em especial pelos pequenos produtores, que muitas vezes não conseguem 

vancar ou manter o funcionamento do seu negócio pela falta de apoio governamental e 

Neste contexto, este Capítulo foi elaborado com a finalidade de listar algumas das 

possibilidades de fonte de captação de recursos, a fundo perdido e também por meio de 

financiamentos, que possam garantir o desenvolvimento sustentável no que tange às 

atividades praticadas na área abrangida pela APA Pedregulho. Além das fontes de recursos e 

ntes a programas e 

políticas públicas desenvolvidas no estado de São Paulo e até mesmo em outras regiões do 

país, para que sirvam como exemplos de que é possível atrelar viabilidade econômica à 

ação da APA Pedregulho possam catalisar 

oportunidades de captação de recursos e projetos voltados aos moradores e proprietários, de 

forma individual ou coletiva, com ou sem o auxílio do Poder Público Municipal.  

possibilidades de fontes de captação de 

Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista/ O Banco do 
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LINHAS DE FINANCIAMENTO 

a. AGRICULTURA EM AMBIENTE PROTEGIDO

� Beneficiários: conforme Condições Gerais;

� Itens Financiáveis: Implantação, modernização e/ou reforma de estufas agrícolas ou 

outros sistemas de produção em ambiente protegido, inclusive destinados à 

fungicultura, de acordo com o projeto técnico, contemplando também equipamentos 

de irrigação quando previsto no referido projeto;

� Teto de Financiamento

Obs.: o teto de financiamento poderá aumentar para a

presentes os seguintes requisitos: estufas com edificações conforme normalização da 

ABNT, especificadas em projeto técnico; e declaração do produtor rural, com indicação 

da capacidade de comercialização da produção, qualificando

mercados e canais de distribuição atuais e potenciais, em coerência com os dados do 

referido projeto, no mínimo pelo período do financiamento;

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

Obs.: no caso específico de “mudas cítricas”, os beneficiários deverão ser atendidos 

através da linha de crédito “Projeto Produção de Mudas Cítricas em Ambiente 

Protegido”. 

 

b. AGRICULTURA ORGÂNICA

� Beneficiários: produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/ BANAGRO, 

bem como suas associações e cooperativas, que apresentem um plano de manejo 

orgânico validado por Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) ou Organismo 

Participativo de Avaliação da Co

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Agricultura Ecológica e Periurbana, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

SAA/SP, e que busquem, ao final do processo, o selo

certificação; 

� Itens Financiáveis: aquisição de equipamentos e insumos destinados à transição 

agroecológica e a modernização da produção orgânica, tais como: bomba carneiro, 

roda d’água, cata-vento, bomba d´água hidráulica,

 

LINHAS DE FINANCIAMENTO - PROJETOS EM VIGÊNCIA: 

AGRICULTURA EM AMBIENTE PROTEGIDO 

conforme Condições Gerais; 

Implantação, modernização e/ou reforma de estufas agrícolas ou 

outros sistemas de produção em ambiente protegido, inclusive destinados à 

de acordo com o projeto técnico, contemplando também equipamentos 

de irrigação quando previsto no referido projeto; 

Teto de Financiamento:Até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou jurídica;

Obs.: o teto de financiamento poderá aumentar para até R$ 500.000,00, desde que 

presentes os seguintes requisitos: estufas com edificações conforme normalização da 

ABNT, especificadas em projeto técnico; e declaração do produtor rural, com indicação 

da capacidade de comercialização da produção, qualificando e quantificando os 

mercados e canais de distribuição atuais e potenciais, em coerência com os dados do 

referido projeto, no mínimo pelo período do financiamento; 

: até 6 anos, inclusa a carência de até 2 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

no caso específico de “mudas cítricas”, os beneficiários deverão ser atendidos 

através da linha de crédito “Projeto Produção de Mudas Cítricas em Ambiente 

AGRICULTURA ORGÂNICA 

produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/ BANAGRO, 

bem como suas associações e cooperativas, que apresentem um plano de manejo 

orgânico validado por Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) ou Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), credenciado no Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, ou pela Comissão Técnica de 

Agricultura Ecológica e Periurbana, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

SAA/SP, e que busquem, ao final do processo, o selo de certificação e/ou processo de 

aquisição de equipamentos e insumos destinados à transição 

agroecológica e a modernização da produção orgânica, tais como: bomba carneiro, 

vento, bomba d´água hidráulica, biodigestor, cisterna e/ou cacimba; 
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Implantação, modernização e/ou reforma de estufas agrícolas ou 

outros sistemas de produção em ambiente protegido, inclusive destinados à 

de acordo com o projeto técnico, contemplando também equipamentos 

Até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou jurídica; 

té R$ 500.000,00, desde que 

presentes os seguintes requisitos: estufas com edificações conforme normalização da 

ABNT, especificadas em projeto técnico; e declaração do produtor rural, com indicação 

e quantificando os 

mercados e canais de distribuição atuais e potenciais, em coerência com os dados do 

no caso específico de “mudas cítricas”, os beneficiários deverão ser atendidos 

através da linha de crédito “Projeto Produção de Mudas Cítricas em Ambiente 

produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/ BANAGRO, 

bem como suas associações e cooperativas, que apresentem um plano de manejo 

orgânico validado por Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) ou Organismo 

nformidade (OPAC), credenciado no Ministério de 

MAPA, ou pela Comissão Técnica de 

Agricultura Ecológica e Periurbana, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – 

de certificação e/ou processo de 

aquisição de equipamentos e insumos destinados à transição 

agroecológica e a modernização da produção orgânica, tais como: bomba carneiro, 

biodigestor, cisterna e/ou cacimba; 
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sistemas de produção de energia solar e eólica; sistemas de coleta, estocagem, 

tratamento e distribuição de água proveniente de chuva e de outras origens; sistemas 

de proteção com uso de telados para sol e chuva; sistem

gotejamento ou microaspersão; instalações para sistematizar e multiplicar mudas e 

sementes próprias para a produção orgânica sustentável; instalações e equipamentos 

para a produção de fertilizantes e defensivos orgânicos; análises labor

procedimentos para outorga d´água e georreferenciamento; e Processo de 

Certificação; 

� Teto de Financiamento

jurídica, e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

c. APICULTURA 

� Beneficiários: conforme Condições Gerais

� Itens Financiáveis:  

- aquisição de colmeias completas, núcleos para o transporte de quadros, 

excluidoras, cera alveolada e outros equipamentos destinados à produção do mel;

- aquisição de EPIs e outros equipamentos necessários à manipulação do mel (mesa 

desoperculadora, garfo desoperculador, centrífuga, fumigador, peneiras, decantador e 

latas de 18 litros); 

- construção de sala para beneficiamento do mel;

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

 

d. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL PAULISTA

� BeneficiáriosProdutores 

beneficiários do FEAP/Banagro, que apresentem a elaboração de Projeto Integral da 

Propriedade - PIP, aprovado pelo técnico da CATI, contemplando aspectos gerais de 

 

sistemas de produção de energia solar e eólica; sistemas de coleta, estocagem, 

tratamento e distribuição de água proveniente de chuva e de outras origens; sistemas 

de proteção com uso de telados para sol e chuva; sistemas de irrigação por 

gotejamento ou microaspersão; instalações para sistematizar e multiplicar mudas e 

sementes próprias para a produção orgânica sustentável; instalações e equipamentos 

para a produção de fertilizantes e defensivos orgânicos; análises labor

procedimentos para outorga d´água e georreferenciamento; e Processo de 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou 

jurídica, e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais

: até 7 anos, inclusa a carência de até 4 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

conforme Condições Gerais; 

quisição de colmeias completas, núcleos para o transporte de quadros, 

excluidoras, cera alveolada e outros equipamentos destinados à produção do mel;

aquisição de EPIs e outros equipamentos necessários à manipulação do mel (mesa 

desoperculadora, garfo desoperculador, centrífuga, fumigador, peneiras, decantador e 

construção de sala para beneficiamento do mel; 

Teto de Financiamento: até R$ 50.000,00 por produtor; 

: até 5 anos, inclusa a carência de até 1 ano; 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL PAULISTA 

Produtores rurais do Estado de São Paulo enquadrados como 

beneficiários do FEAP/Banagro, que apresentem a elaboração de Projeto Integral da 

PIP, aprovado pelo técnico da CATI, contemplando aspectos gerais de 
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sistemas de produção de energia solar e eólica; sistemas de coleta, estocagem, 

tratamento e distribuição de água proveniente de chuva e de outras origens; sistemas 

as de irrigação por 

gotejamento ou microaspersão; instalações para sistematizar e multiplicar mudas e 

sementes próprias para a produção orgânica sustentável; instalações e equipamentos 

para a produção de fertilizantes e defensivos orgânicos; análises laboratoriais e 

procedimentos para outorga d´água e georreferenciamento; e Processo de 

até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou 

jurídica, e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais; 

quisição de colmeias completas, núcleos para o transporte de quadros, telas 

excluidoras, cera alveolada e outros equipamentos destinados à produção do mel; 

aquisição de EPIs e outros equipamentos necessários à manipulação do mel (mesa 

desoperculadora, garfo desoperculador, centrífuga, fumigador, peneiras, decantador e 

rurais do Estado de São Paulo enquadrados como 

beneficiários do FEAP/Banagro, que apresentem a elaboração de Projeto Integral da 

PIP, aprovado pelo técnico da CATI, contemplando aspectos gerais de 
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sustentabilidade, indicando as práticas de ad

além da análise de viabilidade econômica do empreendimento a ser financiado;

� Itens Financiáveis:Investimento e custeio para melhoria das condições tecnológicas e 

da infraestrutura produtiva das explorações agropecuár

� Teto de Financiamento

30% do valor do financiamento para custeio;

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

� Carência: todo o Estado de São Paulo.

 

e. FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

� Beneficiários:conforme Condições Gerais;

� Itens Financiáveis: todos os itens necessários para instalação e/ou renovação no 

cultivo de flores e/ou plantas ornamentais;

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento: 

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo. 

 

 

f.  FLORESTA 

� Beneficiários:conforme Condições Gerais;

� Itens Financiáveis: todos os itens necessários para a 

eucalipto, pinus, seringueira e demais essências florestais, nativas e exóticas, 

utilizando-se mudas sadias e de boa qualidade, bem como despesas de manutenção 

até o segundo ano da data de implantação;

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

sustentabilidade, indicando as práticas de adequação ambiental e social necessárias, 

além da análise de viabilidade econômica do empreendimento a ser financiado;

Investimento e custeio para melhoria das condições tecnológicas e 

da infraestrutura produtiva das explorações agropecuárias. 

Teto de Financiamento:até R$ 200.000,00 por beneficiário, podendo ser utilizado até 

30% do valor do financiamento para custeio; 

: até 7 anos, inclusa a carência de até 3 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

todo o Estado de São Paulo. 

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 

conforme Condições Gerais; 

todos os itens necessários para instalação e/ou renovação no 

cultivo de flores e/ou plantas ornamentais; 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00por produtor; 

: até 7 anos, inclusa a carência de até 3 anos; 

odo o Estado de São Paulo.  

conforme Condições Gerais; 

todos os itens necessários para a implantação das culturas de 

eucalipto, pinus, seringueira e demais essências florestais, nativas e exóticas, 

se mudas sadias e de boa qualidade, bem como despesas de manutenção 

até o segundo ano da data de implantação; 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00 por produtor; 

: até 12 anos, inclusa a carência de até 8 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 
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equação ambiental e social necessárias, 

além da análise de viabilidade econômica do empreendimento a ser financiado; 

Investimento e custeio para melhoria das condições tecnológicas e 

até R$ 200.000,00 por beneficiário, podendo ser utilizado até 

todos os itens necessários para instalação e/ou renovação no 

implantação das culturas de 

eucalipto, pinus, seringueira e demais essências florestais, nativas e exóticas, 

se mudas sadias e de boa qualidade, bem como despesas de manutenção 
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g. FRUTICULTURA 

� Beneficiários: conforme Condições Gerais;

� Itens Financiáveis: todos os itens necessários para instalação 

tropicais, subtropicais e temperadas, podendo ser incluídas as despesas de 

manutenção até o início da fase de produção

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

Obs.: 

a) nos casos de financiamentos para equipamentos de irrigação, é necessária a 

apresentação da licença de outorga d’água, concedida pelo órgão ambiental;

b) para a implantação e/ou renovação de pomares 

adquiridas de viveiros registrados junto à Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária 

c) no caso dos bananais, o produtor deverá realizar a monitoria e controle da 

doença “Sigatoka Negra”, de acordo com o sistema de mitigaç

mantido pela CDA/SAA.

 

h.  GESTÃO DE QUALIDADE NAS PROPRIEDADES RURAIS

� Beneficiários: produtores rurais, pessoa física ou jurídica, bem como suas cooperativas 

e associações, desde que busquem a certificação de produtos que possuam métodos 

diferenciados de produção agrícola ou de processamento agroindustrial conforme 

define a Lei Estadual n

� Itens Financiáveis:  

a) Projeto Técnico de Certificação (contratação de organismos certificadores 

cadastrados pela SAA);

 

conforme Condições Gerais; 

todos os itens necessários para instalação de pomares frutas 

tropicais, subtropicais e temperadas, podendo ser incluídas as despesas de 

manutenção até o início da fase de produção; 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00 por produtor; 

: até 8 anos, inclusa a carência de até 5 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

nos casos de financiamentos para equipamentos de irrigação, é necessária a 

apresentação da licença de outorga d’água, concedida pelo órgão ambiental;

para a implantação e/ou renovação de pomares cítricos, as mudas deverão ser 

adquiridas de viveiros registrados junto à Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária - CDA/SAA; 

no caso dos bananais, o produtor deverá realizar a monitoria e controle da 

doença “Sigatoka Negra”, de acordo com o sistema de mitigaç

mantido pela CDA/SAA. 

GESTÃO DE QUALIDADE NAS PROPRIEDADES RURAIS 

produtores rurais, pessoa física ou jurídica, bem como suas cooperativas 

e associações, desde que busquem a certificação de produtos que possuam métodos 

diferenciados de produção agrícola ou de processamento agroindustrial conforme 

define a Lei Estadual nº 10.481 de 29/12/1999; 

Projeto Técnico de Certificação (contratação de organismos certificadores 

cadastrados pela SAA); 
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de pomares frutas 

tropicais, subtropicais e temperadas, podendo ser incluídas as despesas de 

nos casos de financiamentos para equipamentos de irrigação, é necessária a 

apresentação da licença de outorga d’água, concedida pelo órgão ambiental; 

cítricos, as mudas deverão ser 

adquiridas de viveiros registrados junto à Coordenadoria de Defesa 

no caso dos bananais, o produtor deverá realizar a monitoria e controle da 

doença “Sigatoka Negra”, de acordo com o sistema de mitigação de risco, 

produtores rurais, pessoa física ou jurídica, bem como suas cooperativas 

e associações, desde que busquem a certificação de produtos que possuam métodos 

diferenciados de produção agrícola ou de processamento agroindustrial conforme 

Projeto Técnico de Certificação (contratação de organismos certificadores 
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b) implantação e/ou adequação da infraestrutura, bem como aquisição de 

equipamentos necessários para o cumprimento da

relacionadas às atividades agropecuárias e agroindustriais que se buscam 

certificar, segundo parâmetros estabelecidos no Projeto Técnico de 

Certificação; 

� Teto de Financiamento

e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais;

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

i. PUPUNHA 

� Beneficiários: conforme Condições Gerais;

� Itens Financiáveis: 

comerciais de pupunha, utilizando

manutenção até o primeiro corte do palmito, bem como sistema de irrigação, de 

acordo com o projeto técnico;

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

j. SERICICULTURA 

� Beneficiários: produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, 

que possuam contrato de aquisição dos casulos com indústrias no Estado de São 

Paulo; 

� Itens Financiáveis: implantação ou reforma dos amoreirais, construção ou reforma das 

instalações e aquisição de equipamentos para a atividade;

� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

 

implantação e/ou adequação da infraestrutura, bem como aquisição de 

equipamentos necessários para o cumprimento das respectivas normas 

relacionadas às atividades agropecuárias e agroindustriais que se buscam 

certificar, segundo parâmetros estabelecidos no Projeto Técnico de 

 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00por produtor rural, pessoa física ou jurí

e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais;

: até 7 anos, inclusa a carência de até 4 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

conforme Condições Gerais; 

 todos os itens necessários para a implantação de lavouras 

comerciais de pupunha, utilizando-se mudas sadias e de boa qualidade, despesas de 

manutenção até o primeiro corte do palmito, bem como sistema de irrigação, de 

acordo com o projeto técnico; 

Financiamento: até R$ 100.000,00 por produtor; 

: até 7 anos, inclusa a carência de até 3 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, 

que possuam contrato de aquisição dos casulos com indústrias no Estado de São 

implantação ou reforma dos amoreirais, construção ou reforma das 

instalações e aquisição de equipamentos para a atividade; 

Teto de Financiamento: até R$ 50.000,00 por produtor; 

: até 5 anos, inclusa a carência de até 2 anos; 
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implantação e/ou adequação da infraestrutura, bem como aquisição de 

s respectivas normas 

relacionadas às atividades agropecuárias e agroindustriais que se buscam 

certificar, segundo parâmetros estabelecidos no Projeto Técnico de 

até R$ 200.000,00por produtor rural, pessoa física ou jurídica, 

e até R$ 500.000,00 por cooperativa ou associação de produtores rurais; 

todos os itens necessários para a implantação de lavouras 

se mudas sadias e de boa qualidade, despesas de 

manutenção até o primeiro corte do palmito, bem como sistema de irrigação, de 

produtores rurais enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, 

que possuam contrato de aquisição dos casulos com indústrias no Estado de São 

implantação ou reforma dos amoreirais, construção ou reforma das 
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� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

k.  SEMENTES E MUDAS

� Beneficiários: produtores rurais, bem como suas associações e/ou cooperativas, 

enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, que pretendam adquirir ou 

produzir sementes e/ou mudas, conforme legislação vigente;

� Itens Financiáveis:Implantação, modernização e/ou reforma 

de mudas de espécies agrícolas,

cereais, espécies forrageiras, oleaginosas, hortaliças, plantas fibrosas, d

incluindo estufas agrícolas ou outras estruturas de produção e

equipadas com irrigação quando prevista em projeto técnico, assim como a aquisição 

das referidas sementes e/ou 

� Teto de Financiamento

jurídica, associação e/ou cooperativa;

� Prazo de Pagamento

Obs.: No caso de aquisição isolada de sementes e/ou mudas, o prazo deverá ser de até 

2 anos, inclusa a carência de até 1 ano.

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

 

l.  TURISMO RURAL 

� Beneficiários: conforme Condições Gerais

� Itens Financiáveis: itens de investimento necessários à implantação ou adequação de 

espaços para visitação pública nas propriedades rurais, destinados ao 

desenvolvimento da atividade de turismo rural. Não poderão s

e utilitários, aquisição de animais, itens relacionados à hospedagem e equipamentos 

ou estruturas de turismo e lazer não relacionados à produção agrícola e/ou pecuária 

da propriedade beneficiada (anexado à proposta de financiamento

apresentado orçamento do que se pretende financiar);

Obs.: não se beneficiam deste projeto, os imóveis tombados pelo patrimônio histórico;

 

todo o Estado de São Paulo. 

SEMENTES E MUDAS 

produtores rurais, bem como suas associações e/ou cooperativas, 

enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, que pretendam adquirir ou 

produzir sementes e/ou mudas, conforme legislação vigente; 

Implantação, modernização e/ou reforma de sistemas de produção 

mudas de espécies agrícolas, florestais, nativas e exóticas, e de sementes de 

cereais, espécies forrageiras, oleaginosas, hortaliças, plantas fibrosas, d

estufas agrícolas ou outras estruturas de produção em ambiente protegido, 

equipadas com irrigação quando prevista em projeto técnico, assim como a aquisição 

das referidas sementes e/ou mudas; 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou 

jurídica, associação e/ou cooperativa; 

: Até 6 anos, inclusa a carência de até 2 anos; 

Obs.: No caso de aquisição isolada de sementes e/ou mudas, o prazo deverá ser de até 

2 anos, inclusa a carência de até 1 ano. 

todo o Estado de São Paulo. 

conforme Condições Gerais; 

itens de investimento necessários à implantação ou adequação de 

espaços para visitação pública nas propriedades rurais, destinados ao 

desenvolvimento da atividade de turismo rural. Não poderão ser financiados: veículos 

e utilitários, aquisição de animais, itens relacionados à hospedagem e equipamentos 

ou estruturas de turismo e lazer não relacionados à produção agrícola e/ou pecuária 

da propriedade beneficiada (anexado à proposta de financiamento

apresentado orçamento do que se pretende financiar); 

não se beneficiam deste projeto, os imóveis tombados pelo patrimônio histórico;
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produtores rurais, bem como suas associações e/ou cooperativas, 

enquadrados como beneficiários do FEAP/BANAGRO, que pretendam adquirir ou 

de sistemas de produção 

florestais, nativas e exóticas, e de sementes de 

cereais, espécies forrageiras, oleaginosas, hortaliças, plantas fibrosas, dentre outras, 

m ambiente protegido, 

equipadas com irrigação quando prevista em projeto técnico, assim como a aquisição 

até R$ 200.000,00 por produtor rural, pessoa física ou 

Obs.: No caso de aquisição isolada de sementes e/ou mudas, o prazo deverá ser de até 

itens de investimento necessários à implantação ou adequação de 

espaços para visitação pública nas propriedades rurais, destinados ao 

er financiados: veículos 

e utilitários, aquisição de animais, itens relacionados à hospedagem e equipamentos 

ou estruturas de turismo e lazer não relacionados à produção agrícola e/ou pecuária 

da propriedade beneficiada (anexado à proposta de financiamento deverá ser 

não se beneficiam deste projeto, os imóveis tombados pelo patrimônio histórico; 
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� Teto de Financiamento

� Prazo de Pagamento:

� Abrangência: todo o Estado de São Paulo.

1.2. Fundo Perdido 

 
1.2.1. Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH/ SP)

1.2.1.1. Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) é a instância 

do SIGRH. Os recursos do Fundo destinam

Recursos Hídricos. O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação 

COFEHIDRO –, cujos representantes são escolhidos entre os compon

O COFEHIDRO conta ainda com uma Secretaria Executiva, a SECOFEHIDRO, à qual 

compete a execução administrativa do FEHIDRO.

O FEHIDRO conta com agentes técnicos que analisam e avaliam a viabilidade técnica e 

os custos dos empreendimentos e fisc

competência, ou seja, no campo de suas atribuições. Sem a aprovação do Agente Técnico o 

financiamento não se efetiva.

Quanto ao aspecto financeiro, o FEHIDRO é administrado pelo Agente Financeiro. O 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem uma dinâmica de 

funcionamento que integra suas instâncias ou colegiados.

 

Os recursos do FEHIDRO provenientes da compensação financeira são definidos para 

aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e em cus

Os recursos do FEHIDRO provenientes da cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos, são definidos para aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e para despesas de 

 

Teto de Financiamento: até R$ 200.000,00 por produtorrural; 

:até 5 anos, inclusa a carência de até 2 anos; 

todo o Estado de São Paulo. 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH/ SP) 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) é a instância econômico

do SIGRH. Os recursos do Fundo destinam-se a dar suporte financeiro à Política Estadual de 

Recursos Hídricos. O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação 

, cujos representantes são escolhidos entre os componentes do CRH.

O COFEHIDRO conta ainda com uma Secretaria Executiva, a SECOFEHIDRO, à qual 

compete a execução administrativa do FEHIDRO. 

O FEHIDRO conta com agentes técnicos que analisam e avaliam a viabilidade técnica e 

os custos dos empreendimentos e fiscalizam sua execução dentro da esfera de sua 

competência, ou seja, no campo de suas atribuições. Sem a aprovação do Agente Técnico o 

financiamento não se efetiva. 

Quanto ao aspecto financeiro, o FEHIDRO é administrado pelo Agente Financeiro. O 

rado de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem uma dinâmica de 

funcionamento que integra suas instâncias ou colegiados. 

 

Os recursos do FEHIDRO provenientes da compensação financeira são definidos para 

aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e em custeio dos CBHs e do CORHI (até 10%).

Os recursos do FEHIDRO provenientes da cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos, são definidos para aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e para despesas de 
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econômico-financeira 

se a dar suporte financeiro à Política Estadual de 

Recursos Hídricos. O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação – o 

entes do CRH. 

O COFEHIDRO conta ainda com uma Secretaria Executiva, a SECOFEHIDRO, à qual 

O FEHIDRO conta com agentes técnicos que analisam e avaliam a viabilidade técnica e 

alizam sua execução dentro da esfera de sua 

competência, ou seja, no campo de suas atribuições. Sem a aprovação do Agente Técnico o 

Quanto ao aspecto financeiro, o FEHIDRO é administrado pelo Agente Financeiro. O 

rado de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem uma dinâmica de 

Os recursos do FEHIDRO provenientes da compensação financeira são definidos para 

teio dos CBHs e do CORHI (até 10%). 

Os recursos do FEHIDRO provenientes da cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos, são definidos para aplicação em investimentos (mínimo de 90%), e para despesas de 
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custeio, pessoal e cobertura de custos operacionais

ausência, ao DAEE (até 10%). 

Constituem fonte de recursos do FEHIDRO:

• recursos do Estado ou dos Municípios a ele destinados por disposição legal;

• transferência da União ou de Estados vizinhos, destinados à execução

de recursos hídricos de interesse comum;

• compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 

hidroenergéticos em seu território;

• resultado da cobrança pelo uso da água;

• empréstimos nacionais e internac

internacional e de acordos intergovernamentais;

• retorno de operações de crédito contratadas com órgãos públicos ou empresas públicas ou 

privadas; 

• rendimentos provenientes da aplicação dos recursos;

• resultado da aplicação de multas cobradas dos infratores da legislação das águas;

• doações. 

Todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento do FEHIDRO 

estão definidas neste Manual e sua execução cabe à SECOFEHIDRO, aos Comitês e 

respectivas Agências de Bacias, aos Agentes Técnicos, ao Agente Financeiro e aos Tomadores.

Nos casos de transferência de recursos resultantes da cobrança pelo uso da água de 

domínio da União ou de outros estados, sua gestão obedecerá às condições e n

especificadas no respectivo Contrato de Gestão, firmado entre a Agência de Bacias, na 

qualidade de entidade delegatária ou equiparada da Agência Nacional de Águas 

órgãos gestores dos recursos hídricos dos estados envolvidos na gestão, nã

contabilizados pelo FEHIDRO.

Todos os detalhes quanto a projetos financiáveis e seus pré

obtidos em http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html

 

 

custeio, pessoal e cobertura de custos operacionais da cobrança, das Agências, ou na sua 

 

Constituem fonte de recursos do FEHIDRO: 

• recursos do Estado ou dos Municípios a ele destinados por disposição legal;

• transferência da União ou de Estados vizinhos, destinados à execução de planos e programas 

de recursos hídricos de interesse comum; 

• compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 

hidroenergéticos em seu território; 

• resultado da cobrança pelo uso da água; 

• empréstimos nacionais e internacionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação 

internacional e de acordos intergovernamentais; 

• retorno de operações de crédito contratadas com órgãos públicos ou empresas públicas ou 

• rendimentos provenientes da aplicação dos recursos; 

resultado da aplicação de multas cobradas dos infratores da legislação das águas;

Todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento do FEHIDRO 

estão definidas neste Manual e sua execução cabe à SECOFEHIDRO, aos Comitês e 

respectivas Agências de Bacias, aos Agentes Técnicos, ao Agente Financeiro e aos Tomadores.

Nos casos de transferência de recursos resultantes da cobrança pelo uso da água de 

domínio da União ou de outros estados, sua gestão obedecerá às condições e n

especificadas no respectivo Contrato de Gestão, firmado entre a Agência de Bacias, na 

qualidade de entidade delegatária ou equiparada da Agência Nacional de Águas 

órgãos gestores dos recursos hídricos dos estados envolvidos na gestão, não sendo, portanto, 

contabilizados pelo FEHIDRO. 

Todos os detalhes quanto a projetos financiáveis e seus pré-requisitos  podem ser 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html. 
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da cobrança, das Agências, ou na sua 

 

de planos e programas 

• compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 

ionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação 

• retorno de operações de crédito contratadas com órgãos públicos ou empresas públicas ou 

resultado da aplicação de multas cobradas dos infratores da legislação das águas; 

Todas as fases envolvidas na aprovação de um contrato de financiamento do FEHIDRO 

estão definidas neste Manual e sua execução cabe à SECOFEHIDRO, aos Comitês e suas 

respectivas Agências de Bacias, aos Agentes Técnicos, ao Agente Financeiro e aos Tomadores. 

Nos casos de transferência de recursos resultantes da cobrança pelo uso da água de 

domínio da União ou de outros estados, sua gestão obedecerá às condições e normas 

especificadas no respectivo Contrato de Gestão, firmado entre a Agência de Bacias, na 

qualidade de entidade delegatária ou equiparada da Agência Nacional de Águas – ANA ou dos 

o sendo, portanto, 

requisitos  podem ser 
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1.2.2. Secretaria de Meio Ambiente (SMA/ SP)

1.2.2.1. Programa Nascentes

O Programa Nascentes, do Governo do Estado de São Paulo, é a maior iniciativa já 

lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares 

margens de nascentes, rios, córregos, lagos e represas que protegem e limpam as nossas 

águas. O Programa Nascentes irá promover a restauração ecológica ao mesmo tempo em que 

protegerá os nossos recursos hídricos. A meta inicial é recuperar 4.464 hectares de matas 

ciliares, uma área equivalente a 5.400 campos de futebol, utilizando 6,3 milhões de mudas de 

espécies nativas. Inicialmente, o programa está sendo desenvolvido nas bacias hidrográficas 

Alto Tietê, Paraíba do Sul e Piracicaba

milhões de habitantes. 

O programa vai mobilizar não apenas investimentos públicos como também direcionar 

privados, por meio de incentivos e pagamento de passivos ambientais. O objetivo final do 

programa é promover a restauração de 20 mil hectares d

quilômetros de cursos d’água.

Para a obtenção de financiamentos é possível realizar o cadastro de projetos junto ao 

programa. 

1.2.2.2. Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 

Resolução SMA nº 89 e institui as diretrizes

por Serviços Ambientais para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

âmbito do Programa de Remanescentes Florestais.

Além desse programa, existe uma publicação da SMA que lista as principais 

experiências de PSA no Brasil, sendo algumas destas aplicáveis no estado de São Paulo. A 

publicação explica como se dão os mecanismo de PSA, sendo que a partir destas experiências, 

pode-se proceder com ajustes que possibilitem customizar programas de PSA à cada 

A seguir encontram-se listados os principais projetos realizados no Brasil, dentro dessa 

temática.  

Projetos de serviços de água locais

• Projeto Conservador das Águas 

• Projeto Ecocrédito – Montes Claros;

 

Secretaria de Meio Ambiente (SMA/ SP) 

Programa Nascentes 

O Programa Nascentes, do Governo do Estado de São Paulo, é a maior iniciativa já 

lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares - vegetação localizada às 

rios, córregos, lagos e represas que protegem e limpam as nossas 

águas. O Programa Nascentes irá promover a restauração ecológica ao mesmo tempo em que 

protegerá os nossos recursos hídricos. A meta inicial é recuperar 4.464 hectares de matas 

área equivalente a 5.400 campos de futebol, utilizando 6,3 milhões de mudas de 

espécies nativas. Inicialmente, o programa está sendo desenvolvido nas bacias hidrográficas 

Alto Tietê, Paraíba do Sul e Piracicaba-Capivari-Jundiaí, regiões que concentram mai

O programa vai mobilizar não apenas investimentos públicos como também direcionar 

privados, por meio de incentivos e pagamento de passivos ambientais. O objetivo final do 

programa é promover a restauração de 20 mil hectares de matas ciliares e proteger 6 mil 

quilômetros de cursos d’água. 

Para a obtenção de financiamentos é possível realizar o cadastro de projetos junto ao 

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA

Resolução SMA nº 89 e institui as diretrizes para a execução do Projeto de Pagamento 

por Serviços Ambientais para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

âmbito do Programa de Remanescentes Florestais. 

Além desse programa, existe uma publicação da SMA que lista as principais 

ências de PSA no Brasil, sendo algumas destas aplicáveis no estado de São Paulo. A 

publicação explica como se dão os mecanismo de PSA, sendo que a partir destas experiências, 

se proceder com ajustes que possibilitem customizar programas de PSA à cada 

se listados os principais projetos realizados no Brasil, dentro dessa 

Projetos de serviços de água locais 

• Projeto Conservador das Águas – Extrema; 

Montes Claros; 
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O Programa Nascentes, do Governo do Estado de São Paulo, é a maior iniciativa já 

vegetação localizada às 

rios, córregos, lagos e represas que protegem e limpam as nossas 

águas. O Programa Nascentes irá promover a restauração ecológica ao mesmo tempo em que 

protegerá os nossos recursos hídricos. A meta inicial é recuperar 4.464 hectares de matas 

área equivalente a 5.400 campos de futebol, utilizando 6,3 milhões de mudas de 

espécies nativas. Inicialmente, o programa está sendo desenvolvido nas bacias hidrográficas 

Jundiaí, regiões que concentram mais de 30 

O programa vai mobilizar não apenas investimentos públicos como também direcionar 

privados, por meio de incentivos e pagamento de passivos ambientais. O objetivo final do 

e matas ciliares e proteger 6 mil 

Para a obtenção de financiamentos é possível realizar o cadastro de projetos junto ao 

PSA 

para a execução do Projeto de Pagamento 

por Serviços Ambientais para as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, no 

Além desse programa, existe uma publicação da SMA que lista as principais 

ências de PSA no Brasil, sendo algumas destas aplicáveis no estado de São Paulo. A 

publicação explica como se dão os mecanismo de PSA, sendo que a partir destas experiências, 

se proceder com ajustes que possibilitem customizar programas de PSA à cada realidade. 

se listados os principais projetos realizados no Brasil, dentro dessa 
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• Projeto Oásis – São Paulo e Apucarana;

• Produtores de Água e Floresta 

• Programa Manancial Vivo; 

• Produtor de Água na bacia hidrográfica do Piracicaba/Capivari/Jundiaí;

• Produtor de Água do Rio Camboriú;

• Projeto Florestas para Vida;

• Produtor de Água de Guaratinguetá;

Projetos de sequestro de carbono;

• Programa Carbono Seguro; 

• Corredor Ecológico Monte Pascoal 

• Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Noroeste do Mato Grosso;

• Sistema de Créditos de Conservação para 

Programas nacionais e estaduais

• Programa Produtor de Água;

• Programa Bolsa Floresta no Estado do Amazonas; 

• Projeto ProdutorES de Água;

• Programa Bolsa Verde; 

• Projeto Mina d’Água – São Paulo.

 

1.2.2.3. Fundo Estadua

O Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 

de Financiamento e Investimento vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, destinado a apoiar 

e incentivar a execução de projetos

condições do meio ambiente no Estado.

 

 

e Apucarana; 

• Produtores de Água e Floresta – Guandu; 

 

• Produtor de Água na bacia hidrográfica do Piracicaba/Capivari/Jundiaí; 

• Produtor de Água do Rio Camboriú; 

• Projeto Florestas para Vida; 

Guaratinguetá; 

Projetos de sequestro de carbono; 

 

• Corredor Ecológico Monte Pascoal – Pau-Brasil; 

• Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Noroeste do Mato Grosso;

• Sistema de Créditos de Conservação para os Corredores Ecológicos Chapecó e Timbó;

Programas nacionais e estaduais 

• Programa Produtor de Água; 

• Programa Bolsa Floresta no Estado do Amazonas;  

• Projeto ProdutorES de Água; 

São Paulo. 

Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 

O Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, trata

de Financiamento e Investimento vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, destinado a apoiar 

e incentivar a execução de projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das 

condições do meio ambiente no Estado. 
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• Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Noroeste do Mato Grosso; 

os Corredores Ecológicos Chapecó e Timbó; 

l de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP 

FECOP, trata-se de um Fundo 

de Financiamento e Investimento vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, destinado a apoiar 

relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das 
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1.2.3. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

1.2.3.1. Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID)

O Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses 

termos da Lei nº 6.536, de 13/11/1989, passou a denominar

Interesses Difusos - FID e a vincular

da Lei Estadual nº 13.555 de 09/06/2009.

O Fundo é mantido por ações civis públicas e seus recursos são destinados ao 

ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito 

Estado de São Paulo. Entende

reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos valores relativos aos danos indicados 

acima. 

Consideram-se Direitos Difusos os que não pertencem a g

pessoa, mas a toda sociedade. Como por exemplo, o direito ao patrimônio histórico cultural e 

a sua preservação, ao meio ambiente saudável, às boas práticas comerciais e à repressão das 

práticas abusivas, dentre outros.

As receitas do FID, fixadas pelo artigo 3º da Lei Estadual nº 6.536/89, são assim 

constituídas: 

l. indenizações decorrentes de condenações por danos causados aos bens públicos e as 

multas pelo descumprimento dessas condenações;

ll. os rendimentos decorrentes de depó

observadas as disposições legais e pertinentes;

lll. as contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

IV. o produto de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens descritos 

alterado pela Lei n º 13.555, de 9 de junho de 2009.

Assim, a finalidade do Fundo é financiar projetos que tenham como objetivo a 

preservação e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 

histórico, turístico e paisagístico, visando o atendimento da coletividade e não de um grupo 

específico. 

 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID)

O Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado nos 

termos da Lei nº 6.536, de 13/11/1989, passou a denominar-se Fundo Estadual de Defesa dos 

FID e a vincular-se à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania através 

da Lei Estadual nº 13.555 de 09/06/2009. 

O Fundo é mantido por ações civis públicas e seus recursos são destinados ao 

ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito 

Estado de São Paulo. Entende-se por ressarcimento quaisquer despesas relacionadas à 

reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos valores relativos aos danos indicados 

se Direitos Difusos os que não pertencem a grupos específicos ou a uma 

pessoa, mas a toda sociedade. Como por exemplo, o direito ao patrimônio histórico cultural e 

a sua preservação, ao meio ambiente saudável, às boas práticas comerciais e à repressão das 

práticas abusivas, dentre outros. 

s do FID, fixadas pelo artigo 3º da Lei Estadual nº 6.536/89, são assim 

l. indenizações decorrentes de condenações por danos causados aos bens públicos e as 

multas pelo descumprimento dessas condenações; 

ll. os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, 

observadas as disposições legais e pertinentes; 

lll. as contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

IV. o produto de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens descritos 

alterado pela Lei n º 13.555, de 9 de junho de 2009. 

Assim, a finalidade do Fundo é financiar projetos que tenham como objetivo a 

preservação e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 

paisagístico, visando o atendimento da coletividade e não de um grupo 
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Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) 

Difusos Lesados, criado nos 

se Fundo Estadual de Defesa dos 

se à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania através 

O Fundo é mantido por ações civis públicas e seus recursos são destinados ao 

ressarcimento, à coletividade, dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no âmbito do território do 

se por ressarcimento quaisquer despesas relacionadas à 

reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos valores relativos aos danos indicados 

rupos específicos ou a uma 

pessoa, mas a toda sociedade. Como por exemplo, o direito ao patrimônio histórico cultural e 

a sua preservação, ao meio ambiente saudável, às boas práticas comerciais e à repressão das 

s do FID, fixadas pelo artigo 3º da Lei Estadual nº 6.536/89, são assim 

l. indenizações decorrentes de condenações por danos causados aos bens públicos e as 

sitos bancários e aplicações financeiras, 

lll. as contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

IV. o produto de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens descritos no artigo 2º, 

Assim, a finalidade do Fundo é financiar projetos que tenham como objetivo a 

preservação e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 

paisagístico, visando o atendimento da coletividade e não de um grupo 
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Os recursos do FID podem apoiar projetos apresentados, por Órgãos da Administração 

Pública Direta ou Indireta, de âmbito Federal, Estadual e Municipal; Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), Organizações Sociais (OS’s), Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP’s) e Entidades Civis Sem Fins Lucrativos.

O recebimento das propostas se dá somente através da Abertura de Edital e os 

projetos devem ter como final

reparação de bens, edição de material informativo, e relacionados com a natureza da infração 

ou do dano causado, por exemplo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a 

bens e direitos de valor artístico, histórico e dentre outros que caracterizam como sendo 

interesses difusos.  

 

1.2.4. Petrobras 

1.2.4.1. Petrobras Socioambiental

O Programa Petrobras Socioambiental, possui como um de seus objetivos promover o 

desenvolvimento sustentável. O programa atua em 

Petrobras e para o país, articulando iniciativas que contribuem para criar soluções e oferecer 

alternativas com potencial transformador e em sinergia com políticas públicas. Considerando o 

mesmo horizonte de tempo do

Petrobras Socioambiental 2014

com investimentos em práticas voltadas para um ambiente ecologicamente equilibrado e 

socialmente equitativo, gerando resultados para a sociedade e para a Petrobras.

O Programa Petrobras Socioambiental reflete uma tendência mundial na área e foi 

criado com base em diretrizes e princípios globais de Responsabilidade Social e que 

apresentam a transversalidade em rel

como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e a norma ISO 26000.

 

1.2.5. Fundo Nacional do Meio Ambiente 

O apoio FNMA a projetos se dá por meio de duas modalidades: Demanda Espontânea, 

por meio da qual os projetos podem ser apresentados em períodos específicos do ano, de 

acordo com temas definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA, divulgados por meio de 

chamadas públicas; e Demanda Induzida, por meio da qual os projetos são apresentados em 

 

Os recursos do FID podem apoiar projetos apresentados, por Órgãos da Administração 

Pública Direta ou Indireta, de âmbito Federal, Estadual e Municipal; Organizações Não 

namentais (ONG’s), Organizações Sociais (OS’s), Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP’s) e Entidades Civis Sem Fins Lucrativos. 

O recebimento das propostas se dá somente através da Abertura de Edital e os 

projetos devem ter como finalidade promoção de eventos educativos, a recuperação e a 

reparação de bens, edição de material informativo, e relacionados com a natureza da infração 

ou do dano causado, por exemplo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a 

alor artístico, histórico e dentre outros que caracterizam como sendo 

Petrobras Socioambiental 

O Programa Petrobras Socioambiental, possui como um de seus objetivos promover o 

desenvolvimento sustentável. O programa atua em temas socioambientais relevantes para a 

Petrobras e para o país, articulando iniciativas que contribuem para criar soluções e oferecer 

alternativas com potencial transformador e em sinergia com políticas públicas. Considerando o 

mesmo horizonte de tempo do Plano de Negócios e de Gestão da Companhia, o Programa 

Petrobras Socioambiental 2014-2018 trabalhará esses temas de maneira dinâmica e sistêmica, 

com investimentos em práticas voltadas para um ambiente ecologicamente equilibrado e 

gerando resultados para a sociedade e para a Petrobras.

O Programa Petrobras Socioambiental reflete uma tendência mundial na área e foi 

criado com base em diretrizes e princípios globais de Responsabilidade Social e que 

apresentam a transversalidade em relação ao desenvolvimento humano e sustentável tais 

como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e a norma ISO 26000.

Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMAs 

O apoio FNMA a projetos se dá por meio de duas modalidades: Demanda Espontânea, 

eio da qual os projetos podem ser apresentados em períodos específicos do ano, de 

acordo com temas definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA, divulgados por meio de 

chamadas públicas; e Demanda Induzida, por meio da qual os projetos são apresentados em 
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Os recursos do FID podem apoiar projetos apresentados, por Órgãos da Administração 

Pública Direta ou Indireta, de âmbito Federal, Estadual e Municipal; Organizações Não 

namentais (ONG’s), Organizações Sociais (OS’s), Organizações da Sociedade Civil de 

O recebimento das propostas se dá somente através da Abertura de Edital e os 

idade promoção de eventos educativos, a recuperação e a 

reparação de bens, edição de material informativo, e relacionados com a natureza da infração 

ou do dano causado, por exemplo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a 

alor artístico, histórico e dentre outros que caracterizam como sendo 

O Programa Petrobras Socioambiental, possui como um de seus objetivos promover o 

temas socioambientais relevantes para a 

Petrobras e para o país, articulando iniciativas que contribuem para criar soluções e oferecer 

alternativas com potencial transformador e em sinergia com políticas públicas. Considerando o 

Plano de Negócios e de Gestão da Companhia, o Programa 

2018 trabalhará esses temas de maneira dinâmica e sistêmica, 

com investimentos em práticas voltadas para um ambiente ecologicamente equilibrado e 

gerando resultados para a sociedade e para a Petrobras. 

O Programa Petrobras Socioambiental reflete uma tendência mundial na área e foi 

criado com base em diretrizes e princípios globais de Responsabilidade Social e que 

ação ao desenvolvimento humano e sustentável tais 

como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e a norma ISO 26000. 

O apoio FNMA a projetos se dá por meio de duas modalidades: Demanda Espontânea, 

eio da qual os projetos podem ser apresentados em períodos específicos do ano, de 

acordo com temas definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA, divulgados por meio de 

chamadas públicas; e Demanda Induzida, por meio da qual os projetos são apresentados em 
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resposta a instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, com prazos 

definidos e priorizando um tema ou uma determinada região do país.

 Possui diversas linhas temáticas que podem ser visualizadas pelo site:

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80124/Linhas%20Tematicas%20FNMA%202012

2015.pdf .  

 Em relação a instituições elegíveis, somente as pessoas jurídicas podem receber aporte 

financeiro do FNMA, nas seguintes categorias:

Instituições Públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos 

níveis (federal, estadual e municipal);

Instituições Privadas Brasileiras sem fins lucrativos que possuam, no mínimo, trê

de existência legal e atribuições estatutárias para atuarem em áreas do Meio Ambiente.

Todas as instituições que concorrerem aos recursos FNMA devem comprovar 

experiência na execução do objeto que será financiado.

Como contrapartida para receber o a

contrapartida da instituição proponente (com exceção das instituições federais). Para 

instituição privada, preferencialmente, o investimento material deve ser realizado por meio da 

indicação de bens e serviços 

os valores são anualmente estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Para as instituições públicas da administração direta ou indireta, da esfera estadual ou 

municipal, a contrapartida d

instituições, a apresentação de contrapartida economicamente mensurável. Para órgãos 

federais não é exigida contrapartida.

Além de ser determinada pelas classes de valores estabelecidas pela Lei de D

Orçamentárias, a contrapartida deve ainda ser compatível com a capacidade instalada ou de 

mobilização da instituição proponente, guardando consonância com o tamanho do projeto e 

com sua natureza jurídica. Contrapartida economicamente mensurável é

de serviços da entidade proponente colocados à disposição do projeto, tais como: o serviço de 

profissionais com ou sem vínculo institucional (equipe técnica disponibilizada, pela instituição 

proponente, para a execução do projeto), d

instituição proponente e parceira, etc. Tudo deverá ser calculado proporcionalmente ao que 

 

resposta a instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, com prazos 

definidos e priorizando um tema ou uma determinada região do país. 

Possui diversas linhas temáticas que podem ser visualizadas pelo site:

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80124/Linhas%20Tematicas%20FNMA%202012

Em relação a instituições elegíveis, somente as pessoas jurídicas podem receber aporte 

financeiro do FNMA, nas seguintes categorias: 

Instituições Públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos 

níveis (federal, estadual e municipal);  

Instituições Privadas Brasileiras sem fins lucrativos que possuam, no mínimo, trê

de existência legal e atribuições estatutárias para atuarem em áreas do Meio Ambiente.

Todas as instituições que concorrerem aos recursos FNMA devem comprovar 

experiência na execução do objeto que será financiado. 

Como contrapartida para receber o apoio, deverá constar no projeto apresentado a 

contrapartida da instituição proponente (com exceção das instituições federais). Para 

instituição privada, preferencialmente, o investimento material deve ser realizado por meio da 

indicação de bens e serviços economicamente mensuráveis. Para o cálculo da contrapartida, 

os valores são anualmente estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Para as instituições públicas da administração direta ou indireta, da esfera estadual ou 

municipal, a contrapartida deverá ser financeira. Não é permitida, para as referidas 

instituições, a apresentação de contrapartida economicamente mensurável. Para órgãos 

federais não é exigida contrapartida. 

Além de ser determinada pelas classes de valores estabelecidas pela Lei de D

Orçamentárias, a contrapartida deve ainda ser compatível com a capacidade instalada ou de 

mobilização da instituição proponente, guardando consonância com o tamanho do projeto e 

com sua natureza jurídica. Contrapartida economicamente mensurável é constituída de bens e 

de serviços da entidade proponente colocados à disposição do projeto, tais como: o serviço de 

profissionais com ou sem vínculo institucional (equipe técnica disponibilizada, pela instituição 

proponente, para a execução do projeto), disponibilização de bens (equipamentos, etc) da 

instituição proponente e parceira, etc. Tudo deverá ser calculado proporcionalmente ao que 
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resposta a instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, com prazos 

Possui diversas linhas temáticas que podem ser visualizadas pelo site: 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80124/Linhas%20Tematicas%20FNMA%202012-

Em relação a instituições elegíveis, somente as pessoas jurídicas podem receber aporte 

Instituições Públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos 

Instituições Privadas Brasileiras sem fins lucrativos que possuam, no mínimo, três anos 

de existência legal e atribuições estatutárias para atuarem em áreas do Meio Ambiente. 

Todas as instituições que concorrerem aos recursos FNMA devem comprovar 

poio, deverá constar no projeto apresentado a 

contrapartida da instituição proponente (com exceção das instituições federais). Para 

instituição privada, preferencialmente, o investimento material deve ser realizado por meio da 

economicamente mensuráveis. Para o cálculo da contrapartida, 

os valores são anualmente estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Para as instituições públicas da administração direta ou indireta, da esfera estadual ou 

everá ser financeira. Não é permitida, para as referidas 

instituições, a apresentação de contrapartida economicamente mensurável. Para órgãos 

Além de ser determinada pelas classes de valores estabelecidas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a contrapartida deve ainda ser compatível com a capacidade instalada ou de 

mobilização da instituição proponente, guardando consonância com o tamanho do projeto e 

constituída de bens e 

de serviços da entidade proponente colocados à disposição do projeto, tais como: o serviço de 

profissionais com ou sem vínculo institucional (equipe técnica disponibilizada, pela instituição 

isponibilização de bens (equipamentos, etc) da 

instituição proponente e parceira, etc. Tudo deverá ser calculado proporcionalmente ao que 
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representa seu uso durante a execução do referido projeto, o valor total de um bem ou serviço 

não pode ser computado integralmente no cálculo da contrapartida.

Contrapartida financeira é constituída de recursos financeiros que serão utilizados no 

projeto para o custeio de diárias, aquisição material de consumo, aquisição de equipamentos 

permanentes e instalações, contrata

 Em relação a duração e limites de apoio financeiro, cada instituição poderá apresentar 

somente um projeto para demanda espontânea por ano. As propostas devem 

obrigatoriamente ser executadas em até 18 meses e receberã

100.000,00 e o máximo de R$ 300.000,00, excluída a contrapartida.

Para demanda induzida, a duração dos projetos e os limites de apoio financeiro são 

estabelecidos pelos instrumentos convocatórios (editais) anualmente lan

No caso da demanda induzida, os projetos devem ser encaminhados nos prazos 

estabelecidos pelos instrumentos convocatórios, lançados anualmente. Já para demanda 

espontânea, as regras serão divulgadas anualmente.

Em ambos os casos é fundamen

site MMA/FNMA e às chamadas públicas informadas por meio do Sistema de Convênios do 

Governo Federal - SICONV. 

Os projetos devem ser enviados ao FNMA por meio do Sistema de Convênios do 

Governo Federal-SICONV. O acesso ao sistema se dá pelo Portal de Convênios 

(www.convenios.gov.br). No Portal, estão disponíveis manuais e tutoriais que tratam de todas 

as etapas dos convênios, desde o cadastramento de instituições proponentes, envio de 

propostas, execução física e financeira, e prestação de contas.

A legislação que rege a execução dos projetos fomentados pelo FNMA também se 

encontra no Portal de Convênios, na aba "Legislação". Todos os executores de projetos do 

Fundo Nacional de Meio Ambiente devem se paut

para o gasto do dinheiro público, nos seguintes instrumentos:

• Decreto 6.170/2007, de 25 de julho de 2007, e suas alterações;

• Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011.

 

 

representa seu uso durante a execução do referido projeto, o valor total de um bem ou serviço 

ntegralmente no cálculo da contrapartida. 

Contrapartida financeira é constituída de recursos financeiros que serão utilizados no 

projeto para o custeio de diárias, aquisição material de consumo, aquisição de equipamentos 

permanentes e instalações, contratação de pessoa física ou jurídica, etc. 

Em relação a duração e limites de apoio financeiro, cada instituição poderá apresentar 

somente um projeto para demanda espontânea por ano. As propostas devem 

obrigatoriamente ser executadas em até 18 meses e receberão o aporte mínimo de             R$ 

100.000,00 e o máximo de R$ 300.000,00, excluída a contrapartida. 

Para demanda induzida, a duração dos projetos e os limites de apoio financeiro são 

estabelecidos pelos instrumentos convocatórios (editais) anualmente lançados pelo FNMA.

No caso da demanda induzida, os projetos devem ser encaminhados nos prazos 

estabelecidos pelos instrumentos convocatórios, lançados anualmente. Já para demanda 

espontânea, as regras serão divulgadas anualmente. 

Em ambos os casos é fundamental que as instituições interessadas fiquem atentas ao 

site MMA/FNMA e às chamadas públicas informadas por meio do Sistema de Convênios do 

Os projetos devem ser enviados ao FNMA por meio do Sistema de Convênios do 

SICONV. O acesso ao sistema se dá pelo Portal de Convênios 

(www.convenios.gov.br). No Portal, estão disponíveis manuais e tutoriais que tratam de todas 

as etapas dos convênios, desde o cadastramento de instituições proponentes, envio de 

física e financeira, e prestação de contas. 

A legislação que rege a execução dos projetos fomentados pelo FNMA também se 

encontra no Portal de Convênios, na aba "Legislação". Todos os executores de projetos do 

Fundo Nacional de Meio Ambiente devem se pautar, sem prejuízo das demais instruções legais 

para o gasto do dinheiro público, nos seguintes instrumentos:  

Decreto 6.170/2007, de 25 de julho de 2007, e suas alterações;

Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. 
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representa seu uso durante a execução do referido projeto, o valor total de um bem ou serviço 

Contrapartida financeira é constituída de recursos financeiros que serão utilizados no 

projeto para o custeio de diárias, aquisição material de consumo, aquisição de equipamentos 

Em relação a duração e limites de apoio financeiro, cada instituição poderá apresentar 

somente um projeto para demanda espontânea por ano. As propostas devem 

o o aporte mínimo de             R$ 

Para demanda induzida, a duração dos projetos e os limites de apoio financeiro são 

çados pelo FNMA. 

No caso da demanda induzida, os projetos devem ser encaminhados nos prazos 

estabelecidos pelos instrumentos convocatórios, lançados anualmente. Já para demanda 

tal que as instituições interessadas fiquem atentas ao 

site MMA/FNMA e às chamadas públicas informadas por meio do Sistema de Convênios do 

Os projetos devem ser enviados ao FNMA por meio do Sistema de Convênios do 

SICONV. O acesso ao sistema se dá pelo Portal de Convênios 

(www.convenios.gov.br). No Portal, estão disponíveis manuais e tutoriais que tratam de todas 

as etapas dos convênios, desde o cadastramento de instituições proponentes, envio de 

A legislação que rege a execução dos projetos fomentados pelo FNMA também se 

encontra no Portal de Convênios, na aba "Legislação". Todos os executores de projetos do 

ar, sem prejuízo das demais instruções legais 

Decreto 6.170/2007, de 25 de julho de 2007, e suas alterações; 
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Alguns projetos do FNMA, que recebem recursos de instituições parceiras, são elaborados 

no Programa FaçaProjeto, aplicativo desenvolvido pelo FNMA que contém todos os requisitos 

de um bom projeto. Os projetos das instituições públicas federais também devem ser enviados 

no FaçaProjeto, pois o envio pelo Siconv ainda não foi habilitado.

1.3. Outras possibilidades

 
1.3.1. Cotas de Reserva Ambiental (CRAs)

Tratam-se de títulos representativos de cobertura vegetal que podem ser usados para 

cumprir a obrigação de Reserva Legal (RL) em outra propriedade. A nova legislação florestal 

possibilita que a obrigação de RL seja cumprida por meio das chamadas “cotas de 

ambiental”.  

Podem ser criadas Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) em áreas de servidão florestal; 

Reserva particular do patrimônio natural (RPPN); Reserva legal instituída voluntariamente 

sobre a vegetação que exceder os percentuais legais; Unidade 

público que ainda não tenha sido desapropriada.

Estas cotas podem ser criadas em áreas com florestas existentes ou com vegetação em 

processo de recuperação, desde que a área objeto da cota possua viabilidade de realmente se 

tornar uma floresta.  

Um dos pré-requisitos para a criação de CRAs é que as propriedades rurais tenham 

feito seu Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Trata-se de um mercado promissor, haja visto a alta demanda deste mercado, 

entretanto ainda se apresenta em fase de 

 

1.3.2. ONG - SOS Mata Atlântica

Possui diferentes formas de apoio e estratégias para garantir sustentabilidade em 

ecossistemas associados ao bioma da Mata Atlântica. Estes apoios vão desde aporte de 

recursos financeiros, doação e 

consultados em https://www.sosma.org.br/projetos/

 

 

A, que recebem recursos de instituições parceiras, são elaborados 

no Programa FaçaProjeto, aplicativo desenvolvido pelo FNMA que contém todos os requisitos 

de um bom projeto. Os projetos das instituições públicas federais também devem ser enviados 

rojeto, pois o envio pelo Siconv ainda não foi habilitado. 

Outras possibilidades 

Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) 

se de títulos representativos de cobertura vegetal que podem ser usados para 

cumprir a obrigação de Reserva Legal (RL) em outra propriedade. A nova legislação florestal 

possibilita que a obrigação de RL seja cumprida por meio das chamadas “cotas de 

Podem ser criadas Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) em áreas de servidão florestal; 

Reserva particular do patrimônio natural (RPPN); Reserva legal instituída voluntariamente 

sobre a vegetação que exceder os percentuais legais; Unidade de conservação de domínio 

público que ainda não tenha sido desapropriada. 

Estas cotas podem ser criadas em áreas com florestas existentes ou com vegetação em 

processo de recuperação, desde que a área objeto da cota possua viabilidade de realmente se 

requisitos para a criação de CRAs é que as propriedades rurais tenham 

feito seu Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

se de um mercado promissor, haja visto a alta demanda deste mercado, 

entretanto ainda se apresenta em fase de regulamentações; implementação. 

SOS Mata Atlântica 

Possui diferentes formas de apoio e estratégias para garantir sustentabilidade em 

ecossistemas associados ao bioma da Mata Atlântica. Estes apoios vão desde aporte de 

recursos financeiros, doação e mudas e suporte técnico-científico. Mais detalhes podem ser 

https://www.sosma.org.br/projetos/. 
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A, que recebem recursos de instituições parceiras, são elaborados 

no Programa FaçaProjeto, aplicativo desenvolvido pelo FNMA que contém todos os requisitos 

de um bom projeto. Os projetos das instituições públicas federais também devem ser enviados 

se de títulos representativos de cobertura vegetal que podem ser usados para 

cumprir a obrigação de Reserva Legal (RL) em outra propriedade. A nova legislação florestal 

possibilita que a obrigação de RL seja cumprida por meio das chamadas “cotas de reserva 

Podem ser criadas Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) em áreas de servidão florestal; 

Reserva particular do patrimônio natural (RPPN); Reserva legal instituída voluntariamente 

de conservação de domínio 

Estas cotas podem ser criadas em áreas com florestas existentes ou com vegetação em 

processo de recuperação, desde que a área objeto da cota possua viabilidade de realmente se 

requisitos para a criação de CRAs é que as propriedades rurais tenham 

se de um mercado promissor, haja visto a alta demanda deste mercado, 

 

Possui diferentes formas de apoio e estratégias para garantir sustentabilidade em 

ecossistemas associados ao bioma da Mata Atlântica. Estes apoios vão desde aporte de 

científico. Mais detalhes podem ser 
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1.3.3. Sistemas agroflorestais SAFs

É sabido que a atividade agrícola, se mal manejada, pode causar 

ambientais estando entre os principais a degradação do solo, poluição de corpos d’água e 

lençóis subterrâneos, perda da biodiversidade, dentre outros. Assim, a utilização de um 

sistema de produção que considere a sustentabilidade ambiental, co

Sistemas Agroflorestais, se apresenta como alternativa aos agricultores. Os SAFs, constituem 

sistemas de uso e manejo da terra que conciliam o meio ambiente natural à cultivos agrícolas 

e/ou animais, em uma mesma área ou em sequência temp

para melhorar a estrutura do solo, reduzir erosão e a infestação de insetos, bem como podem 

ser adaptados a uma vasta gama de condições ecológicas e socioeconômicas. Dentre as 

principais vantagens dos SAFs estão os custos de

estes são diluídos nas atividades já inerentes à propriedade agrícola. Outra vantagem é a 

possibilidade do aumento de renda face a incorporação de novos elementos no sistema de 

produção, dada a possibilidade de co

renda do produtor. A recuperação de áreas alteradas é outro favorecimento potencial dos 

SAFs, principalmente por incorporarem áreas da propriedade que estavam “abandonadas”, 

sem atividade produtiva, trazendo ganhos do ponto de vista de conservação e fertilidade do 

solo. 

Os SAFs, visto apenas como pacotes tecnológicos, podem trazer riscos quando são 

encarados apenas como roteiros técnicos, pré

porque se não forem incorporados ao dia a dia do produtor, não terão a eficácia esperada. 

Além disso, muitas técnicas agroflorestais são passíveis de mudanças, sendo até desejável que 

estas mudanças ocorram, desde que visem à adaptações em relação a realidade do produtor.

Por fim, o SAF não é uma solução mágica que resolverá todos os problemas 

socioambientais decorrentes da atividade agrícola, mas constituem

importantes para esta finalidade.

 

 

 

 

 

Sistemas agroflorestais SAFs 

É sabido que a atividade agrícola, se mal manejada, pode causar 

ambientais estando entre os principais a degradação do solo, poluição de corpos d’água e 

lençóis subterrâneos, perda da biodiversidade, dentre outros. Assim, a utilização de um 

sistema de produção que considere a sustentabilidade ambiental, como por exemplo os 

Sistemas Agroflorestais, se apresenta como alternativa aos agricultores. Os SAFs, constituem 

sistemas de uso e manejo da terra que conciliam o meio ambiente natural à cultivos agrícolas 

e/ou animais, em uma mesma área ou em sequência temporal. Os SAFs possuem potencial 

para melhorar a estrutura do solo, reduzir erosão e a infestação de insetos, bem como podem 

ser adaptados a uma vasta gama de condições ecológicas e socioeconômicas. Dentre as 

principais vantagens dos SAFs estão os custos de implantação aceitáveis, pois via de regra 

estes são diluídos nas atividades já inerentes à propriedade agrícola. Outra vantagem é a 

possibilidade do aumento de renda face a incorporação de novos elementos no sistema de 

produção, dada a possibilidade de comercialização de novos produtos que agregarão valor à 

renda do produtor. A recuperação de áreas alteradas é outro favorecimento potencial dos 

SAFs, principalmente por incorporarem áreas da propriedade que estavam “abandonadas”, 

zendo ganhos do ponto de vista de conservação e fertilidade do 

Os SAFs, visto apenas como pacotes tecnológicos, podem trazer riscos quando são 

encarados apenas como roteiros técnicos, pré-definidos e impostos aos produtores. Isto 

incorporados ao dia a dia do produtor, não terão a eficácia esperada. 

Além disso, muitas técnicas agroflorestais são passíveis de mudanças, sendo até desejável que 

estas mudanças ocorram, desde que visem à adaptações em relação a realidade do produtor.

fim, o SAF não é uma solução mágica que resolverá todos os problemas 

socioambientais decorrentes da atividade agrícola, mas constituem-se como ferramentas 

importantes para esta finalidade. 
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É sabido que a atividade agrícola, se mal manejada, pode causar sérios danos 

ambientais estando entre os principais a degradação do solo, poluição de corpos d’água e 

lençóis subterrâneos, perda da biodiversidade, dentre outros. Assim, a utilização de um 

mo por exemplo os 

Sistemas Agroflorestais, se apresenta como alternativa aos agricultores. Os SAFs, constituem 

sistemas de uso e manejo da terra que conciliam o meio ambiente natural à cultivos agrícolas 

oral. Os SAFs possuem potencial 

para melhorar a estrutura do solo, reduzir erosão e a infestação de insetos, bem como podem 

ser adaptados a uma vasta gama de condições ecológicas e socioeconômicas. Dentre as 

implantação aceitáveis, pois via de regra 

estes são diluídos nas atividades já inerentes à propriedade agrícola. Outra vantagem é a 

possibilidade do aumento de renda face a incorporação de novos elementos no sistema de 

mercialização de novos produtos que agregarão valor à 

renda do produtor. A recuperação de áreas alteradas é outro favorecimento potencial dos 

SAFs, principalmente por incorporarem áreas da propriedade que estavam “abandonadas”, 

zendo ganhos do ponto de vista de conservação e fertilidade do 

Os SAFs, visto apenas como pacotes tecnológicos, podem trazer riscos quando são 

definidos e impostos aos produtores. Isto 

incorporados ao dia a dia do produtor, não terão a eficácia esperada. 

Além disso, muitas técnicas agroflorestais são passíveis de mudanças, sendo até desejável que 

estas mudanças ocorram, desde que visem à adaptações em relação a realidade do produtor. 

fim, o SAF não é uma solução mágica que resolverá todos os problemas 

se como ferramentas 
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8.1. A PARTICIPAÇAO POPULAR

APA PEDREGULHO 

 

A participação popular nas etapas de criação, implantação e gestão de uma 

unidade de conservação é prevista pela Lei Federal 9985/2000. Em seu artigo 5º, a Lei 

determina que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação

a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação.  

Atentos a isso, durante 

dois formatos de participação popular. O primeiro permeou todo o processo de 

elaboração do documento, por meio de reuniões periódicas com o Conselho Gestor da 

APA Pedregulho (vide atas das reuniões trazidas pelo 

consistiu na realização das Oficinas Participativas abertas a toda a comunidade.

 Durante as reuniões 

zoneamento, tais sugestões eram explicadas em seus aspectos técnicos e legais, 

posteriormente debatidas e ajustadas. 

quando a proposta de zoneamento foi levada 

divergências já haviam sido r

das Oficinas.  

Nos dias 16 e 23 de junho de 2016, às 14:00, 

Limoeiro as duas Oficinas Participativas.

internet e jornais de circulação local (Figura

 

PARTICIPAÇAO POPULAR DURANTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO D

A participação popular nas etapas de criação, implantação e gestão de uma 

unidade de conservação é prevista pela Lei Federal 9985/2000. Em seu artigo 5º, a Lei 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)

a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

 

durante a elaboração deste plano de manejo 

de participação popular. O primeiro permeou todo o processo de 

elaboração do documento, por meio de reuniões periódicas com o Conselho Gestor da 

APA Pedregulho (vide atas das reuniões trazidas pelo Anexo 1), o segundo formato 

as Oficinas Participativas abertas a toda a comunidade.

reuniões com o Conselho Gestor foram apresentadas 

zoneamento, tais sugestões eram explicadas em seus aspectos técnicos e legais, 

posteriormente debatidas e ajustadas. Tal estratégia mostrou-se acertada, pois 

quando a proposta de zoneamento foi levada às Oficinas, muitos 

divergências já haviam sido resolvidos, favorecendo o acordo junto aos 

dias 16 e 23 de junho de 2016, às 14:00, foram realizadas no Armazém do 

Limoeiro as duas Oficinas Participativas. Foi dada ampla divulgação ao evento pela 

internet e jornais de circulação local (Figuras 140 e 141).  
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DO PLANO DE MANEJO DA 

A participação popular nas etapas de criação, implantação e gestão de uma 

unidade de conservação é prevista pela Lei Federal 9985/2000. Em seu artigo 5º, a Lei 

(SNUC) deve assegurar 

a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

a elaboração deste plano de manejo promoveram-se 

de participação popular. O primeiro permeou todo o processo de 

elaboração do documento, por meio de reuniões periódicas com o Conselho Gestor da 

), o segundo formato 

as Oficinas Participativas abertas a toda a comunidade. 

apresentadas propostas de 

zoneamento, tais sugestões eram explicadas em seus aspectos técnicos e legais, 

se acertada, pois 

muitos conflitos e 

olvidos, favorecendo o acordo junto aos participantes 

foram realizadas no Armazém do 

Foi dada ampla divulgação ao evento pela 
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Figura 140: Divulgação prévia à realização das Oficinas

 

Figura 141: Divulgação prévia à realização das Oficinas Participativas 

 
 

 

: Divulgação prévia à realização das Oficinas Participativas em site da Prefeitura Municipal.
 
 
 

 
: Divulgação prévia à realização das Oficinas Participativas pelo Facebook.
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Participativas em site da Prefeitura Municipal. 

pelo Facebook. 
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1ª Oficina Participativa 

A 1ª Oficina Participativa foi iniciada com 

Ambiente do município, Sra. Patrícia Otero, passando

Presidente do Conselho Gestor da APA Ped

participantes receberam esclarecimentos sobre 

criação da APA Pedregulho

Posteriormente, fez-se a apresentação do conteúdo do plano de manejo, 

uma síntese sobre os diagnósticos, proposta

fontes de recursos e investimentos. 

Após a exposição, os participantes foram divididos em 05 grupos de trabalho, 

sendo que cada grupo contava com a presença de um relator, imbuído da 

responsabilidade de registrar dúvidas, sugestões e demais 

padronizada (vide fichas preenchidas no 

PROECO Ambiental, funcionários da prefeitura e membros do Conselho Gestor 

percorriam os grupos para prestar esclarecimentos e justificativas. 

Posteriormente, as contribuições foram avaliadas sendo

nas seguintes categorias:  

a) Solicitação de alterações no texto do zoneamento; 

b) Sugestões de ações/programas

c) Questões do panorama geral do município da Estância Turística de Itu

d) Dúvidas e pedidos de esclarecimentos. 

As solicitações de alterações no texto do zoneamento foram aceitas e incluídas 

após discussão e anuência do poder público

acrescentados aos programas de gestão propostos. Dúvidas e pe

esclarecimentos foram respondidos pelos funcionários da prefeitura e equipe técnica 

da empresa de consultoria durante o próprio evento. 

relação às consideraçõesseria dado 

                                                
31

 Textos modificados após oficinas participativas encontram
manejo e com notas de rodapé explicativas. 

 

1ª Oficina Participativa – dia 16/06/2016 

A 1ª Oficina Participativa foi iniciada com as falas da Secretária de Meio 

Ambiente do município, Sra. Patrícia Otero, passando-se ao Secretário de Obras e 

Presidente do Conselho Gestor da APA Pedregulho, Sr. Angel Lobato. Nesta etapa os 

esclarecimentos sobre os conceitos e objetivos que levaram à 

Pedregulho e qual a importância do plano de manejo para sua gestão. 

se a apresentação do conteúdo do plano de manejo, 

os diagnósticos, proposta de zoneamento, programa

fontes de recursos e investimentos.  

Após a exposição, os participantes foram divididos em 05 grupos de trabalho, 

sendo que cada grupo contava com a presença de um relator, imbuído da 

responsabilidade de registrar dúvidas, sugestões e demais considerações em uma ficha 

fichas preenchidas no Anexo 2). Paralelamente, a equipe da 

PROECO Ambiental, funcionários da prefeitura e membros do Conselho Gestor 

os grupos para prestar esclarecimentos e justificativas.  

s contribuições foram avaliadas sendo possível 

 

Solicitação de alterações no texto do zoneamento;  

Sugestões de ações/programas de gestão; 

Questões do panorama geral do município da Estância Turística de Itu

Dúvidas e pedidos de esclarecimentos.  

As solicitações de alterações no texto do zoneamento foram aceitas e incluídas 

após discussão e anuência do poder público31. Ações e programas puderam ser 

acrescentados aos programas de gestão propostos. Dúvidas e pe

respondidos pelos funcionários da prefeitura e equipe técnica 

da empresa de consultoria durante o próprio evento. Foi acertado que o retorno em 

relação às consideraçõesseria dado durante a 2ª Oficina Participativa.  

         
Textos modificados após oficinas participativas encontram-se sublinhados no texto do plano de 

manejo e com notas de rodapé explicativas.  
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as falas da Secretária de Meio 

se ao Secretário de Obras e 

egulho, Sr. Angel Lobato. Nesta etapa os 

objetivos que levaram à 

e qual a importância do plano de manejo para sua gestão. 

se a apresentação do conteúdo do plano de manejo, a partir de 

de zoneamento, programas de gestão e 

Após a exposição, os participantes foram divididos em 05 grupos de trabalho, 

sendo que cada grupo contava com a presença de um relator, imbuído da 

considerações em uma ficha 

Paralelamente, a equipe da 

PROECO Ambiental, funcionários da prefeitura e membros do Conselho Gestor 

possível classificá-las 

Questões do panorama geral do município da Estância Turística de Itu; 

As solicitações de alterações no texto do zoneamento foram aceitas e incluídas 

. Ações e programas puderam ser 

acrescentados aos programas de gestão propostos. Dúvidas e pedidos de 

respondidos pelos funcionários da prefeitura e equipe técnica 

que o retorno em 

 

se sublinhados no texto do plano de 
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As Figuras 142 e 143

realizada pelo site da Prefeitura Municipal. 

 

 

Figura 142: Divulgação após a 1ª 

 

e 143 apresentam a divulgação da 1ª Oficina Participativa, 

realizada pelo site da Prefeitura Municipal.  

após a 1ª Oficina Participativa, em site da Prefeitura Municipal. 
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apresentam a divulgação da 1ª Oficina Participativa, 

em site da Prefeitura Municipal. Parte 1. 
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Figura 143: Divulgação após a 1ª 

 

2ª Oficina Participativa 

Iniciaram-se os trabalhos com a fala da Secretária de Meio Ambiente do 

município, Sra. Patrícia Otero, ressaltando a importância do processo de participação 

popular na elaboração do Plano de Manejo da APA Pedregulho. Além dos envolvidos 

representantes da Prefeitura Municipal e da empresa de consultoria

dos presentes já haviam partici

junho. 

Foram apresentadas as alterações realizadas no Plano de Manejo a partir das 

contribuições propostas na 1ª Oficina

incorporadas, os motivos foram ju

participantes. Em seguida, foi aberta a sessão para discussão sobre o resultado final do 

Plano de Manejo e foram registradas

 

após a 1ª Oficina Participativa, em site da Prefeitura Municipal. 

ª Oficina Participativa – dia 23/06/2016 

se os trabalhos com a fala da Secretária de Meio Ambiente do 

Otero, ressaltando a importância do processo de participação 

popular na elaboração do Plano de Manejo da APA Pedregulho. Além dos envolvidos 

representantes da Prefeitura Municipal e da empresa de consultoria, a ampla maioria 

já haviam participado da 1ª Oficina Participativa realizada no 

Foram apresentadas as alterações realizadas no Plano de Manejo a partir das 

na 1ª Oficina (vide Anexo 2). No caso das contribuições não 

incorporadas, os motivos foram justificados e não houveram divergências entre os 

participantes. Em seguida, foi aberta a sessão para discussão sobre o resultado final do 

e foram registradas contribuições (Anexo 3). Estas considerações 
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em site da Prefeitura Municipal. Parte 2. 

se os trabalhos com a fala da Secretária de Meio Ambiente do 

Otero, ressaltando a importância do processo de participação 

popular na elaboração do Plano de Manejo da APA Pedregulho. Além dos envolvidos 

, a ampla maioria 

realizada no dia 16 de 

Foram apresentadas as alterações realizadas no Plano de Manejo a partir das 

). No caso das contribuições não 

stificados e não houveram divergências entre os 

participantes. Em seguida, foi aberta a sessão para discussão sobre o resultado final do 

Estas considerações 
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foram discutidas e ajustadas durante o

determinaram mudanças no texto do plano de manejo, estão em destaque 

sublinhadas e com notas de rodapé explicativas.

Com as discussões finalizadas, foi realizado o encerramento do processo 

participativo, com fala da e

Moradores e Proprietários do Bairro do Pedregulho, 

importância do processo e o momento de união entre sociedade e poder público para 

a sustentabilidade da APA Pedregu

As Figuras 144 e 145

 

Figura 

 

 

 

 

 

foram discutidas e ajustadas durante o próprio evento, sendo que aquelas que 

determinaram mudanças no texto do plano de manejo, estão em destaque 

sublinhadas e com notas de rodapé explicativas. 

Com as discussões finalizadas, foi realizado o encerramento do processo 

ala da empresa de consultoria e do presidente da Associação de 

Moradores e Proprietários do Bairro do Pedregulho, Sr. Paulo Meirelles, enfatizando a 

importância do processo e o momento de união entre sociedade e poder público para 

a sustentabilidade da APA Pedregulho. 

4 e 145trazem o registro da 2ª Oficina Participativa

Figura 144: Registro da 2ª Oficina Participativa. 
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próprio evento, sendo que aquelas que 

determinaram mudanças no texto do plano de manejo, estão em destaque 

Com as discussões finalizadas, foi realizado o encerramento do processo 

mpresa de consultoria e do presidente da Associação de 

r. Paulo Meirelles, enfatizando a 

importância do processo e o momento de união entre sociedade e poder público para 

m o registro da 2ª Oficina Participativa.  
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Figura 

 

 

 

Figura 145: Registro da 2ª Oficina Participativa. 
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ANEXO 1 – ATAS DAS REUNIÕES DO

 

Reunião Conselho Gestor: 11/12/2015

 

ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR 

: 11/12/2015 
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Reunião Conselho Gestor: 1

 

 

Reunião Conselho Gestor: 12/02/2016 
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Reunião Conselho Gestor: 
 

 

 

Reunião Conselho Gestor: 01/04/2016 
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Reunião Conselho Gestor: 
 

 

 

Reunião Conselho Gestor: 08/04/2016 
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Reunião Conselho Gestor: 
 

 

Reunião Conselho Gestor: 08/06/2016 
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ANEXO 2 – CONTRIBUIÇÕES DOS PA

 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES DA 1ª OFICINA PARTICIPATIVA

 
 
 
 
 

315 

ICINA PARTICIPATIVA 
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ANEXO 3 – CONTRIBUIÇÕES DOS PA

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES DA 2ª OFICINA PARTICIPATIVA
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