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1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC) 
 

1.1. Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI 

ADMINISTRAÇÃO 
Nome da unidade: Parque Natural Municipal Augusto Ruschi 
Endereço: Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva (SJC-338), nº 1000 – Bairro Costinha, São 
José dos Campos/SP. 
E-mail:  
Rádio frequência: não dispõe 
Recursos humanos: 01 Responsável pelo administrativo / operacional (SSM – PMSJC), 01 
Responsável pela gestão / conselho gestor (SEMEA – PMSJC), 01 Marteleteiro (PMSJC), 01 
Encanador (PMSJC), 01 Monitor (PMSJC), 01 Motorista (PMSJC), 06 Auxiliares de Serviços Gerais 
(3 ligados a PMSJC e 3 a URBAM), 08 Vigilantes Patrimoniais (terceirizados – Kavett) e 01 Bolsista 
(PMSJC). Total de 21 funcionários. 
Infraestrutura: A infraestrutura existente no interior do PNMAR encontra-se concentrada na área 
que abriga a sede administrativa do parque. Constam nessa área ao todo seis edifícios (guarita, 
administração, casa de apoio, sanitários, centro de estudos e barracão de compostagem), uma 
estufa de mudas, uma casa de bombas e três antigos quiosques de apoio às atividades de lazer do 
Horto Florestal. Toda a infraestrutura do Parque necessita de manutenção.  

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
Ato de criação:  Lei Municipal nº 8.195 de 17 de setembro de 2010 
Objetivos da UC: Preservação de seu ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
Município abrangido: São José dos Campos. 
Situação Fundiária: (  ) Não regularizada     (    ) Regularizada integralmente 
                                (X) Regularizada parcialmente  
Altitude máxima: 976 m Altitude mínima: 563 m 
Coordenadas da Sede: SIRGAS 2000 UTM – 23S 

E 404405,853 N 7448275,705 

Área: 243,49 ha Perímetro: 1.460,39 m 

Geologia: A área do PNMAR ocorre assentada sobre terrenos pertencentes à macro-unidade 
geotectônica denominada Faixa Ribeira, constituída predominantemente por tipos ígneos e 
metamórficos associados ao Ciclo Orogênico Brasiliano (~560 Ma). Regionalmente esta unidade 
apresenta orientação NE-SW e complexo histórico evolutivo, representado por intrincados padrões 
estruturais e arquiteturais. A estruturação do relevo regional, tem sua origem associada à reativação 
de falhas antigas durante o Período Terciário. Neste sentido, as rochas pré-cambrianas (gnaisses, 
migmatitos, xistos, granitos, entre outras), que sustentam os relevos alçados das Serras da 
Mantiqueira e do Mar, constituem o embasamento do grabem preenchido por depósitos 
sedimentares terciários da Bacia Sedimentar de Taubaté. 
Solos: Na área de entorno do PNMAR predominam LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
distróficos, localmente associados com LATOSSOLOS VERMELHOS distróficos (cerca de 60% em 
área). No interior do PNMAR prevalecem perfis de LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
desenvolvidos a partir de rochas pertencentes ao Complexo Embu, especialmente migmatitos de 
composição granítica. 
Clima: O clima da região onde está situado o PNMAR é classificado como Tropical de Altitude 
(Cwa), segundo sistema estabelecido por Köppen-Geiger. As estações são bem definidas, 
caracterizadas por chuvas intensas no verão e seca moderada no inverno, com a temperatura 
média do mês mais quente superior a 22°C. A temperatura média anual da região é de 
aproximadamente 21°C. 
Vegetação: A vegetação natural do Parque pode ser classificada fitoecologicamente como Floresta 
Ombrófila Densa com presença de elementos de Floresta Estacional Semidecidual, tratando-se, 
portanto, de uma região de tensão ecológica. Essa classificação se justifica pela grande presença 
de Euterpe edulis (palmito-juçara) que é típica das Florestas Ombrófila Densa, assim como de 
Croton macrobothrys. A presença de grande número de epífitas também caracteriza como sendo 
uma Floresta Ombrófila Densa. A vegetação do PNMAR é bastante heterogênea e possui diferentes 
históricos de perturbação e regeneração. No presente estudo foram registradas 196 espécies 
vegetais, pertencentes a 62 famílias botânicas.  
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1.2. Localização e Acesso 

 
O PNMAR localiza-se no bairro Costinha, município de São José dos Campos/SP, a 17 
quilômetros do centro (Figura 1). A UC está inserida na Área de Proteção Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 
 
Para acessar o Parque a partir do centro da cidade de São José dos Campos deve-se 
seguir pela Rodovia Monteiro Lobato em direção ao Distrito de São Francisco Xavier, 
seguindo pela Estrada do Bengalar e posteriormente acessando a Rua Antonio Ferreira da 
Silva que dá acesso ao PNMAR. 
 
Em termos de transporte coletivo, não há um ônibus que chegue até o acesso ao PNMAR. A 
opção é a linha Costinha, que possui um ponto a cerca de dois quilômetros da entrada da 
UC; sendo estes dois quilômetros todos de subida (já em estrada de terra).  
 

Fauna: A fauna do PNMAR é caracterizada pela presença de espécies nativas de Mata Atlântica, 
porém foram registradas presença de espécies exóticas e domésticas. Nos trabalhos de campo, 
foram registradas 182 espécies na área do PNMAR, sendo: 10 espécies de anfíbios; 02 répteis; 136 
aves, como por exemplo, o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) que está ameaçado de 
extinção no estado de São Paulo; e 34 mamíferos, onde 12 espécies foram registradas e outras 22 
foram identificadas por meio de relatos em entrevistas, realizadas com funcionários e 
frequentadores do Parque. Destaca-se a presença do sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) 
considera uma espécie vulnerável. 
Relevância: O Parque Natural Municipal Augusto Ruschi é considerada uma importante UC para a 
região do município de São José dos Campos, devido aos serviços ambientais gerados pelo seu 
ecossistema e por auxiliar na manutenção da biodiversidade e qualidade ambiental local e regional. 
Esta UC também faz parte da rede de áreas protegidas inseridas no município de São José dos 
Campos e do Mosaico de áreas protegidas da Serra da Mantiqueira. 
Bioma: Mata Atlântica 
Ecossistema: Floresta Ombrófila Densa. 
Plano de manejo anterior:  (   ) sim      ( X ) não 
Principais problemas: Os principais problemas do PNMAR estão relacionados a fragmentação 
florestal (causada por usos agrícolas e ocupações no entorno e a estrada que corta o Parque), 
incêndios florestais, caça, extração do palmito Juçara, atropelamentos de animais na estrada que 
corta esta UC, a presença de animais domésticos no Parque e etc. 
Orçamento anual: A principal fonte financeira para a gestão do PNMAR é o orçamento público.  
estima-se que o custo anual médio de manutenção do Parque seja de aproximadamente R$ 
715.000,00, estando incluso os valores gastos com salário de funcionários, telefonia, energia 
elétrica, contrato terceirizado de vigilância patrimonial e materiais de expediente.  

CHEFIA DA UNIDADE 
Nome:  Carlos Trunkl -  Responsável via SSM (administrativo / operacional) 

Alexandre Marques -  Responsável via SEMEA (gestão / presidente do conselho gestor) 
Observações gerais: O PNMAR está inserido na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, declarada 
pela UNESCO em 1991. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 
Educação ambiental: No momento o Parque não realiza este tipo de atividade. 
Turismo recreativo: No momento o Parque não realiza este tipo de atividade. 
Fiscalização: A partir de novembro de 2013, o PNMAR conta com uma equipe terceirizada de 
vigilância patrimonial desarmada. A vigilância é realizada apenas nas infraestruturas e 
equipamentos localizados na sede do Parque, não ocorrendo fiscalização no perímetro e interior 
(área com vegetação) desta UC. 
Pesquisas: No momento há uma única pesquisa sendo realizada no Parque, mas cabe ressaltar, 
que já foram realizados 07 trabalhos com o PNMAR como objeto de estudo. 
Acordos e parcerias: A PMSJC via SEMEA tem uma parceria formal com a Organização Não-
Governamental Grupo Suçuarana e um Protocolo de Intenções com a Prefeitura Municipal de 
Monteiro Lobato, a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba – ACEVP e o Instituto de 
Pesquisa Administração e Planejamento – IPPLAN (O PNMAR não está envolvido diretamente 
neste protocolo, mas acredita-se que esta parceria, mesmo que informal ao Parque, pode favorece-
lo no estabelecimento de outras parcerias e também quanto a sua proteção e conservação). 
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1.3. Serviços de apoio disponíveis para a Unidade de Conservação 
 
Da infraestrutura disponível na região em relação a estradas e ferrovias, o município é 
cortado por: 
 
- Rodovia Presidente Dutra (BR 116), ligando São Paulo ao Rio de Janeiro; 
 
- Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), ligando São José dos Campos a Minas Gerais e 
Campos do Jordão; 
 
- Rodovia dos Tamoios (SP-99), que liga São José a Caraguatatuba; 
 
- Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), ligando a Grande São Paulo ao Vale do Paraíba; 
 
- outras 65 estradas municipais, com 437 km de extensão, dos quais 70 km são 
pavimentados; 
 
- Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), depois Rede Ferroviária Federal (RFFSA), 
atualmente concedida à MRS logística.  
 
Em relação ao transporte aéreo, o município conta com o aeroporto Professor Urbano 
Ernesto Stumpf, que fica a 8km do centro da cidade, e trabalha com duas vertentes de 
atuação: a cargueira, que serve principalmente ao setor industrial da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e do Litoral Norte e possui um terminal de cargas internacional, e a 
turística, com capacidade para atender 190.500 passageiros ao ano (INFRAERO, 2014).  
 
Abaixo são listados os principais serviços e equipamentos disponíveis para a UC e região de 
entorno, seguidos por breve descrição da situação. 
 
Distribuição de Energia 
 
Existência de rede elétrica de distribuição de energia nos bairros e ao longo das estradas, 
disponível nos bairros do Turvo, Bengalar, Chácaras Boa Vista, Costinha e Buquirinha II. 
 
Observação: O trecho de estrada local que corta o Parque não possui rede de distribuição 
de energia. Entretanto, até o Parque e portanto, em suas dependências, há fornecimento de 
energia pela Empresa EDP Bandeirantes. 
 
Iluminação Pública 
 
Refere-se à iluminação nas vias públicas, principalmente nas áreas com maior número de 
ocupação e aglomerados de residências. Ao longo das estradas não há iluminação, mas os 
cinco bairros aqui analisados são servidos de iluminação pública, bem como o local de 
acesso ao Parque, em frente à sua sede. 
 
Observação: principalmente próximo às áreas de maior ocupação e em entradas para 
chácaras e sítios, há iluminação nas vias públicas. 
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Figura 1. Localização do PNMAR e principais vias de acesso ao município de São José dos Campos. 
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Transporte público 
 
Refere-se à circulação de ônibus municipal até os bairros, permitindo a movimentação de 
seus residentes, a ida até o centro urbano e mesmo a vinda de visitantes. Os cinco bairros 
analisados são servidos de transporte público. 
 
Observação: nos bairros do entorno do PNMAR, em suas regiões mais ocupadas, há um 
grande número de pontos de ônibus instalados, observando os dois modelos expostos na 
Figura 2. Há trechos em que há um ponto de ônibus em frente a cada entrada de chácara 
ou sítio. Entretanto, não há ônibus que chegue até a sede do PNMAR, levando funcionários 
a percorrerem trechos de estrada a pé até o ponto mais próximo, na região do Costinha 
(Figura 2). Enquanto possibilidade de visitação para pessoas sem veículo próprio, também 
desfavorece a chegada. Entretanto, em termos de gestão e proteção do parque, este ponto 
pode ser favorável à manutenção, não induzindo à aproximação de visitantes que possam 
acessar o parque de forma irregular, uma vez que há trechos de acesso já identificados. 
 

 
Figura 2. Modelos de ponto de ônibus 
 
Pavimentação das Vias 
 
Tipo de pavimentação e condições das vias de acesso ao Parque e entorno próximo. 
 
As vias no entorno próximo ao Parque, incluindo as principais como Estrada do Bengalar, 
Rua Pau de Saia, Estrada Municipal do Turvo, Estrada Rio do Peixe, Estrada Municipal 
Antonio Ferreira da Silva (principal acesso ao Parque), são todas em terra batida, com 
pedregulhos em alguns trechos e raspa de asfalto em outros trechos, principalmente 
aqueles com subida íngreme, sendo que a única via totalmente asfaltada é a SP-50. Apesar 
de boa parte das vias não ser asfaltada, estas não apresentam grandes buracos nem 
dificuldades para circulação de carros convencionais. Em relação à estrada que corta o 
parque, em especial, apresenta-se em boas condições para circulação de veículos, 
entretanto, há uma saída de água da estrada em direção ao parque que vem causando 
erosão e degradação resultante desta no final da Trilha do Sagui. 
 
Coleta de Resíduos Sólidos 
 
Sobre coleta de resíduos sólidos comuns e coleta seletiva. No caso do Turvo, Bengalar, 
Chácaras Boa Vista, Costinha e Buquirinha II, são servidos de coleta comum duas vezes na 
semana e de coleta seletiva uma vez na semana (Figura 3).  
 
Observação: Foram observados apenas 2 pontos de descarte indevido de resíduos, 
indicadas no mapa de uso e ocupação do entorno. 
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Figura 3. Modelo de coletora. 
 
Abastecimento de Água 
 
Refere-se à disponibilidade de serviço de distribuição de água tratada ou retirada de poço. 
No caso de São José dos Campos, a distribuição da água fica sob responsabilidade da 
Sabesp. Na área visitada, foram observados dois reservatórios de água, conforme indicado 
no mapa de equipamentos (Figura 4): um no Costinha e outro na Chácara Boa Vista, 
estando este com sinais de abandono.   
 
O PNMAR não é servido de água pela Sabesp, retirando de poço próprio a água para 
consumo. 
 

Turvo Bengalar Chácaras Boa Vista Costinha Buquirinha II 
Poço Poço Sabesp Sabesp Sabesp 

 
Rede de Esgoto 
 
Refere-se à destinação dada ao esgoto, com ou sem rede coletora. 
 
O PNMAR encontra-se em local desprovido de rede coletora de esgoto e possui fossa para 
destinação de suas águas residuais.  
 

Turvo Bengalar Chácaras Boa Vista Costinha Buquirinha II 

fossa fossa fossa fossa fossa 

Sem rede 
coletora de 

esgoto 

Sem rede 
coletora de 

esgoto 

Rede coletora de esgoto 
instalada não ligada. 

Alguns pontos de 
despejo a céu aberto  

Rede coletora de 
esgoto instalada 

com algumas 
ligações 

Sem rede de 
coleta de esgoto 
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Figura 4. Mapa de equipamentos identificados no entorno do PNMAR 
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Observação: Vale ressaltar que a concessão de coleta e tratamento de esgoto da população 
urbana em São José dos Campos é dada à Sabesp, tendo 88% do esgoto coletado e 46% 
tratado, apresentando uma classificação ruim de acordo com o Relatório de Qualidade das 
Águas Superficiais no Estado de São Paulo (2009)1. Não foi observado durante a visita de 
campo o lançamento de esgoto em corpos hídricos. Entretanto, conforme apontado na 
tabela acima, foram observados alguns poucos pontos de lançamento de esgoto in natura 
em via pública no bairro das Chácaras Boa Vista. 
 
Sistema de Comunicação - telefonia pública 
 
Disponibilidade de rede de comunicação e telefones públicos nos bairros do entorno, a qual 
foi identificada nos cinco bairros analisados. Em relação ao parque, este possui um telefone 
público bem em frente à sua sede. 
 
Em relação a equipamentos, foram observados in loco ou levantados via internet os 
seguintes: 
 
Rede de Ensino 
 
No Bairro do Turvo, encontra-se a EE Bairro do Turvo, indicada no mapa de Equipamentos 
(Figura 4), atendendo crianças do ensino fundamental.   
 
Além desta, ainda que encontradas fora da faixa de 3km deste diagnóstico, encontram-se: 
 
- EE Bairro Bengalar, localizada no Bengalar 
 
- EE Professora Jeni Davi Bacha, no Buquirinha 
 
- Núcleo de Educação Infantil Profª Ana Isabel Barbosa, também no bairro Buquirinha 
 
Igrejas e outros espaços de uso religioso 
 
Foram avistadas algumas igrejas, capelas e outros espaços de uso religioso ligados a 
diferentes religiões (Ex: adventista, evangélico, congregação cristã). Em todos os bairros há 
ao menos um destes espaços, estando alguns deles indicados no mapa de equipamentos 
(Figura 4).  
 
Espaços de lazer, cultura, esporte e recreação 
 
Em relação ao tema cultura, não foi identificado nenhum equipamento específico. Já em 
relação a lazer, esporte e recreação, é possível destacar os pontos citados abaixo e 
indicados no mapa de equipamentos (Figura 4): 
 
- a Casa de Retiro espiritual 
 
- quadra poliesportiva junto ao parque infantil, ainda que, de fato, esta esteja localizada fora 
da faixa de 3km 
 
- o campo de futebol, já na área do Parque, próximo ao bairro do Costinha (sendo este 
campo utilizado basicamente por moradores deste bairro) 
 
- o Clube de Campo Cisne Real, do outro lado da SP-50, que apresenta grande 
infraestrutura de recreação e lazer 
 

                                                
1 CETESB, 2010. Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo, 2009. São 
Paulo, CETESB.  
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- alguns bares foram avistados nestas comunidades. 
 
Equipamentos de segurança (delegacia ou postos policiais/bombeiros) 
 
Não foram identificados equipamentos destas categorias nos arredores do PNMAR, dentro 
da faixa de 3km definida para os estudos. Entretanto, em caso de emergência, tem-se: 
 
- Corpo de bombeiros: R Professor Félicio Savastano, 350 - Vila Industrial 
 
- Polícia Militar Ambiental: R Marechal Arthur da Costa e Silva 1401 - Centro  
 
- Guarda Civil Municipal: R Chico Buquira 500 - Conjunto Residencial Galo Branco 
 
Equipamentos de saúde (hospital ou posto de saúde) 
 
Foi identificada apenas a UBS Buquirinha, já fora da faixa de 3km no entorno do PNMAR. 
Em caso de emergência no Parque, há o Hospital de Clínicas Norte, com 24 horas de 
emergência adulto e infantil, à Rua Alziro Lebrão 76, bairro Alto da Ponte.  
 

1.4. Histórico, Antecedentes Legais e Justificativas de Criação 

 
O PNMAR ocupa uma área de importância histórica agrícola, hídrica e ambiental para São 
José dos Campos. Os primeiros registros históricos de uso e ocupação do solo deste 
território referem-se à antiga fazenda de café, denominada Fazenda Boa Vista. 
  
Segundo Monteiro (1922), a Fazenda pertencia ao lavrador Sr. Manoel Xavier de Souza, 
cuja principal produção era a cultura de café, chegando a possuir 40 mil pés. Embora em 
menores proporções, a fazenda também possuía áreas pastagem, além de áreas de 
floresta.  
 
Conforme a planta da Fazenda Boa Vista datada de 1895 (Arquivo Público/FCCR) a área da 
propriedade correspondia a 152 hectares. A partir deste documento é possível verificar, 
também, a organização espacial da propriedade e identificar outros usos como pequenos 
cultivos de banana, abacaxi, milho, abóbora, batata inglesa e cana; criação de porcos; e, 
olaria para produção de telhas e tijolos, com dois fornos - sendo um para queima de 800 
telhas e outro para 2.000 tijolos -, além da maromba para amassar barro (Anexo 1). 
 
É possível verificar, também, a localização da casa sede, capela, casa de colonos, entre 
outros (Planta da Fazenda Boa Vista, 1895/Fonte: Arquivo Público/FCCR - Anexo 2). Com 
relação aos trabalhadores da fazenda, Monteiro (1922) menciona que existia mão de obra 
fixa constituída por oito famílias de colonos e temporária que envolvia a contratação de 
camaradas2 conforme necessidades. 
 
Morelli (2005) coloca que a fazenda passou por sucessivos desmembramentos no decorrer 
dos anos, sendo que em 1902 já possuía diversos proprietários. As características 
ambientais da propriedade despertaram o interesse da PMSJC, a qual passou a adquirir 
partes da fazenda, visando à construção de um reservatório para a captação e distribuição 
de água para São José dos Campos. Sobre os recursos hídricos da fazenda, Monteiro 
(1922, p. 231) destaca a sua riqueza: “as águas são excelentes, servindo toda a 
propriedade, sendo de notar a existência do caudaloso Jaguary, perfeitamente navegável. 
Para beber é utilizada farta nascente”.  
 
Conforme Morelli (2005), a Câmara Municipal de São José dos Campos iniciou as 
aquisições das propriedades em 1902. Neste mesmo ano uma das aquisições foi a 
                                                
2 Camaradas são trabalhadores independentes, contratados por empreitada, locação de serviços ou 
diaristas (LAMOUNIER, 2007). 
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propriedade do Sr. José Maria de Siqueira Lima com 10 alqueires, na qual existia uma 
vertente d’água que deveria futuramente abastecer toda a cidade. O processo de aquisição 
dos fragmentos da fazenda encerrou-se em 1932. O autor ainda destaca que o primeiro 
levantamento de identificação do total de área adquirida foi feita pelo Engenheiro Dr. Paulo 
Sinesgale em 1937 que constatou haver um total de 104 alqueires (Morelli, 2005). 
 
Conforme levantamentos da FCCR/DPH (2009a3), a construção do reservatório na região do 
Alto da Boa Vista, em terrenos da Fazenda Boa Vista, era parte das obras de saneamento 
iniciadas em 1900, por decisão da Câmara Municipal, a fim de melhorar a qualidade das 
instalações e da distribuição do antigo sistema, construído em 1895. Esse antigo sistema 
consistia na perfuração de poços e implantação de chafarizes públicos, localizados em 
pontos estratégicos da cidade. 
 
Neste sentido, em 1902 iniciou-se a implantação do então novo sistema de captação e 
abastecimento de água - com a doação de material para a obra pelo Governo do Estado e 
contratação do engenheiro responsável -, sendo inaugurado somente em 1909, após passar 
por sucessivos problemas relacionados ao extravio de materiais, lentidão das obras e 
problemas financeiros. As obras foram concluídas em 1911, porém, devido às suas 
limitações, sofreu várias reformas posteriormente. Em 1915, foi realizada a sua ampliação, 
com a implantação do sistema de captação superficial e barragem “in natura”, que percorria 
aproximadamente 12 km de distância por gravidade, da Fazenda Boa Vista até o 
reservatório apoiado no Cruzeiro (Alto da Ponte). O sistema tinha capacidade de 350 mil 
litros de reserva, com abastecimento diário de 864 mil litros, atendendo em torno de 1.245 
casas (FCCR/DPH, 2009a).  
 
Mesmo mediante aos novos investimentos, o sistema de abastecimento permaneceu 
deficiente e inacabado até a década de 1930 (FCCR/DPH, 2009a). Brandão (2006) apoiado 
nos noticiários do Correio Joseense (1933), menciona que esse sistema era insuficiente 
para abastecer uma população que crescia vertiginosamente e, ainda, apresentava 
problemas constantes de interrompimentos devido aos desabamentos de morros que 
entupiam os canos condutores.  
 
Diante desta realidade, a partir de 1926 foram realizados novos investimentos, tendo em 
vista a melhoria do sistema de abastecimento de água e a captação do Rio Paraíba, a saber 
(FCCR/DPH, 2009a): 
 
• 1926: aprovação da contratação do Eng. Hércules Campagholi, para realização de 
estudos e projeto de captação de água do Rio Paraíba; 
 
• 1934: aprovação do projeto de construção da Estação de Tratamento de Água; 
 
• 1935: desapropriação, por determinação da Administração Municipal, de uma área para 
construção da captação de água do Rio Paraíba, no bairro Vale dos Pinheiros, atual Clube 
da Sabesp; 
 
• 1941: inauguração da 1ª Estação de Tratamento de Água na Rua Euclides Miragaia; 
 
• 1942: criação da Seção de Serviços de Água e Esgoto – SSAE. 
 
Destaca-se que entre os anos de 1936 a 1937, o problema do abastecimento e tratamento 
de água tomou grande parte dos editoriais e notícias do Correio Joseense. Em 1936, uma 
série de notícias, baseadas em pareceres médicos, informava que a água do Reservatório 

                                                
3 Parte significativa dos levantamentos históricos iniciais do processo de preservação do reservatório 
de água – Fazenda Boa Vista estão, em grande parte, baseada no trabalho do Sr. José Natanael 
Dias Chaves sobre o Saneamento Básico em São José dos Campos (FCCR/DPH, 2009a).  
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da Boa Vista já encontrava-se contaminada por coliformes fecais, devendo a distribuição por 
este manancial ser abandonada4 (FCCR/DPH, 2009a).  
 
Com relação ao término do uso do Reservatório da Boa Vista, a FCCR/DPH (2009a) declara 
que não identificou maiores informações em suas pesquisas iniciais. Sanchez, Marino e 
Andrade (1990) mencionam que o sistema funcionou até 1935, enquanto que Moreli (2005) 
e Brandão (2006) referem-se ao ano de 1937. Neste contexto, torna-se relevante maior 
aprofundamento sobre o histórico do reservatório.  
 
Com o encerramento do uso do local para captação e abastecimento público, a PMSJC 
manteve o seu interesse pela área, tendo em vista à preservação e conservação ambiental 
e à educação ambiental e lazer (Mazzeo, 2009).  
 
Em 1979, foi criado o primeiro instrumento legal, a Lei Municipal nº 2.163, visando proteger 
os aspectos ambientais da área, denominando-a como Reserva Florestal – Boa Vista, em 
referência à antiga Fazenda Boa Vista, proibindo o desmatamento e a extração de espécies 
de fauna e flora. Em 1986, por meio do Decreto Municipal nº 5.573, a denominação da área 
foi alterada para Reserva Ecológica Augusto Ruschi, em homenagem ao naturalista que 
dedicou a vida ao estudo da fauna e fauna brasileira. 
 
No ano de 1979, foi inaugurado o Horto Florestal de São José dos Campos, um banco 
genético natural voltado à produção de mudas utilizadas, em sua maioria, para arborização 
da cidade, em áreas públicas (Morelli, 2005; Mazzeo, 2009; PMSJC, 2012). Segundo 
Mazzeo (2009), o viveiro municipal constituiu-se como uma das importantes funções da 
Reserva Ecológica, apresentando um funcionamento ininterrupto até o momento atual, 
sendo responsável pela produção da grande maioria das mudas de árvores que estão 
plantadas nas áreas verdes e vias públicas do município. 
 
Além das atividades de produção de mudas, a então Reserva Ecológica foi utilizada por um 
extenso período como área para educação ambiental, recebendo especialmente escolas, e 
para o lazer (Moreli, 2005; Mazzeo, 2009). Devido aos impactos decorrentes do uso público, 
a PMSJC decidiu encerrar o programa de visitas no início dos anos de 1990 (Morelli, 2005; 
Mazzeo, 2009), permanecendo nesta condição até os dias atuais. 
 
Com relação às pesquisas pioneiras sobre o PNMAR, o trabalho mais antigo identificado foi 
a tese de doutorado de Alexandre Francisco da Silva intitulada “Composição florística e 
estrutura fitossociológica do estrato arbóreo da Reserva Florestal Professor Augusto Ruschi, 
São José dos Campos, SP”, realizada em 1989. A tese foi apresentada ao curso de pós-
graduação em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). 
 
Essa pesquisa identificou uma significativa diversidade de espécies arbóreas com elevado 
grau de conservação. Dentre as espécies com maior abundância destacou-se o Euterpe 
edulis, o palmito juçara, atualmente em risco de extinção e alvo constante de extração ilegal 
no PNMAR. Silva (1989) chama a atenção para a necessidade do poder público municipal 
atuar de forma mais efetiva para a preservação da área, cujos valores, segundo o autor, 
residem na sua constituição de um banco genético e vocação para a educação ambiental e 
a pesquisa científica.   
 
Outro documento relevante sobre a Reserva foram os “estudos preliminares como subsídio 
à elaboração do plano de manejo sustentado da Reserva Ecológica “Augusto Ruschi” em 
São José dos Campos – SP” realizados em 1998 por Pinheiro Júnior, Oliveira e Morelli. 
Estes estudos foram retomados pelo projeto Atlas Ambiental de São José dos Campos em 

                                                
4 O Problema da Água. Correio Joseense, 2 de Fevereiro de 1936, Num. 671, Anno XII, pág. 01, 
Arquivo Público do Município, Acervo de jornais. 
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2000, que analisou dentre outros fatores a fragmentação da área, sob a coordenação do 
professor e ecólogo Ademir Fernando Morelli (Morelli, 2005).  
 
Estes estudos destacaram a importância de se estabelecer uma legislação mais específica 
ao contexto ambiental da então Reserva Ecológica, alertando para a necessidade da 
mudança de categoria de manejo transitório para uma categoria mais restritiva, tendo em 
vista o aumento ao longo dos anos das pressões sobre o local.   
 
As principais pressões sobre a área são as invasões de área, caça, extração ilegal de 
palmito e desmatamento (Morelli, 2005). Como resposta a estas reivindicações e forma de 
reverter o quadro de degradação, foram criados instrumentos legais e desenvolvido estudos 
visando efetivar a sua proteção: i) em 2004, criou-se a Lei Complementar Municipal 280 que 
criou a Zona de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi (ZA-RFAR), visando 
minimizar os impactos negativos provenientes do entorno; ii) em 2008 realizou-se o estudo 
técnico para recategorização da Reserva para uma Unidade de Conservação de Proteção 
Integral (UCPI); iii) em 2010, a Reserva foi enquadrada na categoria UCPI, como Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi (PNMAR), pela Lei Municipal nº 8.195 de 17 de setembro 
de 2010, sendo a primeira UCPI de São José dos Campos. Ainda segundo a lei fica 
denominada a Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - 
PNMAR de "Tertuliano Delfim Júnior". Delfim Júnior foi prefeito municipal da fase sanatorial 
no ano de 1950.  
 
Desta forma, o PNMAR passa a ter como principal objetivo a preservação do seu 
ecossistema natural permitindo somente o uso indireto, como a realização de pesquisas 
científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (Lei Municipal nº 8.195/2010). 
 

1.5. Origem do Nome 

 
Augusto Ruschi (1915-1986), nascido no estado do Espírito Santo, foi um importante 
naturalista cujas pesquisas foram fundamentais para o conhecimento da fauna e da flora da 
Mata Atlântica. 
 
Augusto Ruschi foi um dos maiores incentivadores do movimento ecológico mundial no 
século XX e um grande divulgador das ciências no Brasil. Também foi considerado uma das 
figuras mais polêmicas e influentes do ambientalismo brasileiro e global, envolvendo-se em 
várias disputas públicas com empresas e autoridades pela preservação ambiental. Por estas 
razões é considerado como o “Patrono da Ecologia no Brasil” (Biasutti apud Formigni e 
Silva, 2013).  
 

Ruschi deixou uma vasta obra escrita, com cerca de 450 trabalhos e 22 livros, tornando-se o 
autor de um dos maiores acervos existentes sobre a Mata Atlântica. Foi fundador da 
Estação de Biologia Marinha, em Santa Cruz, município de Aracruz-ES, marcando sua luta 
pela preservação da floresta atlântica e sua vegetação marítima e, 1949, fundou também o 
Museu de Biologia Professor Melo Leitão e seu periódico o “Boletim do Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão”, publicando nele os principais resultados de seus trabalhos que 
eram enviados para os maiores especialistas em zoologia e botânica do Brasil e do mundo 
(Formigni e Silva, 2013). 
 
Devido à sua importância no cenário ambiental nacional, seu nome foi atribuído às diversas 
instituições de pesquisas e áreas protegidas, dentre elas o PNMAR. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI 
 

2.1. Enfoque Internacional - O PNMAR frente a sua inserção na Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica ou outros atos declaratórios internacionais 

 
Reservas da Biosfera são territórios terrestres ou costeiros, reconhecidos pela United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), com a missão de 
conservar a biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável e fomentar a pesquisa, 
o monitoramento e a educação ambiental. Essas áreas são propostas pelos países-
membros da UNESCO e, quando preenchem os critérios, são reconhecidas 
internacionalmente.  
 
No Brasil, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) foi a primeira a ser reconhecida, 
em 1991, e na sua primeira fase, incorporava apenas algumas áreas isoladas nos estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 1991 e 1992 a UNESCO, atendendo à solicitação do 
Governo brasileiro, declarou como Reserva da Biosfera as partes mais significativas dos 
remanescentes da Mata Atlântica do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e da 
região da Serra da Mantiqueira do estado de Minas Gerais, incluídas áreas marinhas e a 
maioria das ilhas costeiras e oceânicas desses estados (Correa, 1996). 
 
Atualmente é considerada a maior reserva da biosfera em área plantada do planeta5, com 
uma área de cerca de 35 milhões de hectares, em 15 estados brasileiros, abrangendo áreas 
de mais de 1.000 dos 3.400 municípios englobados pela Mata Atlântica, tendo em seu 
entorno cerca de 120 milhões de habitantes e atividades econômicas que respondem por 
aproximadamente 70% do PIB brasileiro.  
 
No estado de São Paulo, a RBMA abrange parcelas territoriais de 113 municípios na região 
da Serra do Mar e Paranapiacaba, Vale do Rio Ribeira de Iguape, Vale do Rio Paraíba do 
Sul, Serra da Mantiqueira e litoral do Estado e Região Metropolitana de São Paulo, sendo 
que para esta última, foi criada a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, com objetivos específicos para esta localidade (Costa Neto, 1997) (Figura 5). 
 
Os municípios abrangidos pela RBMA - SP são aqueles que abrigam em seus territórios 
unidades de conservação (UCs) instituídas legalmente e, ainda, aqueles que não abrigando 
UCs, constituem as zonas de transição da Reserva (Costa Neto, 1997). 
 
Segundo o mapa de zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado de 
São Paulo (Figura 5), a região do município de São José dos Campos encontra-se 
classificada como zona de amortecimento e zona de transição.  

 

                                                
5 http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_textosintese.asp 
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Figura 5. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado de São Paulo, destaque (círculo em 
amarelo) para a região do município de São José dos Campos. 
Fonte: http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/RBMAFaseVI(SP).pdf 
 
A zona de amortecimento é comumente estabelecida no entorno das zonas núcleo e entre 
elas, de maneira a minimizar os impactos ambientais negativos sobre essas zonas e 
também estabelecer uma conectividade entre essas áreas. Segundo o documento de 
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revisão e atualização dos limites e zoneamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do 
ano de 2008, as zonas de amortecimento são constituídas prioritariamente por:  
 

• Unidades de conservação de uso sustentável estabelecidas pelo SNUC ou 
Sistemas Estaduais de UCs (obs.: As zonas de proteção integral dessas 
UCs podem ser classificadas como zonas núcleo da RBMA);  
• As áreas de amortecimento das UCs definidas em seus decretos de 
criação ou planos de manejo;  
• As áreas naturais tombadas (quando não incluídas como Zonas Núcleo);  
• Os corredores ecológicos entre Unidades de Conservação;  
• As áreas de mananciais oficiais que não se enquadrarem como zona 
núcleo;  
• Áreas de amortecimento no entorno de RPPN isoladas, que embora não 
tenham essa zona na definição legal, devem tê-las na RBMA;  
• Terras indígenas;  
• Áreas de quilombos;  
• Reservas legais ou áreas de servidão ambiental que tenham uso direto de 
recursos naturais; 
• Áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica que sejam 
oficialmente consideradas de prioridade "muito alta" ou "extremamente alta" 
e que não se enquadrem nos critérios de Zona Núcleo;  
• Áreas marinhas previstas no item Zoneamento Costeiro Marinho deste 
documento;  
• Áreas urbanas previstas no item Zoneamento Urbano, deste documento. 

 
As zonas de transição são direcionadas ao monitoramento e à educação ambiental, visando 
integrar de forma mais harmônica as zonas mais internas da reserva da Biosfera com áreas 
externas, onde predominam usos e ocupação mais intensivos. Esta zona ocorre no entorno 
das zonas de amortecimento, definindo o limite externo da RBMAs e sendo constituídas por:  
 

• Uma faixa territorial com largura definida entre 300 metros e 10 
quilômetros, ambiental e tecnicamente determinadas pelos Comitês 
Estaduais, que contorne todas as ZA da Reserva;  
• Áreas que contenham remanescentes florestais de “alta” ou “muito alta” 
prioridade para  
• conservação, que tenham proximidade física e influência ambiental nas 
demais zonas da Reserva;  
• Assentamentos humanos dispersos e de baixo impacto socioambiental, 
bem como sítios  
• turísticos em iguais condições;  
• Áreas agrícolas consolidadas, de baixo impacto ambiental.  
 

Cabe ressaltar que, além destes dois tipos de zona (zona de amortecimento e de transição), 
a RBMA conta ainda com uma zona núcleo, sendo áreas destinadas exclusivamente à 
proteção da biodiversidade. 
 
O PNMAR localiza-se em domínio de Mata Atlântica, uma área considerada como um dos 
34 hotspots de biodiversidade mundial (Conservação Internacional, 2012). Hotspots são 
áreas reconhecidas no mundo todo, que já perderam pelo menos 70% de sua cobertura 
vegetal original, mas que, juntas abrigam mais de 60% de todas as espécies terrestres do 
planeta (Galindo-Leal & Câmara, 2005). A definição de hotspot é importante, uma vez que 
ajuda a priorizar o investimento de recursos e esforços de conservação para áreas que 
combinam um elevado grau de ameaça com uma alta biodiversidade.  
 
O fato deste parque integrar uma área de hotspot, reconhecida como Reserva da Biosfera, e 
de proteger um remanescente de Mata Atlântica, reforça sua relevância para a conservação. 
Nesse sentido, o plano de manejo desta UC será um instrumento determinante para a sua 
adequada implantação, sinalizando como uma oportunidade de financiamento junto a 
organismos nacionais ou internacionais. 
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2.2. Enfoque Federal 

 
2.2.1. A Unidade de Conservação e o Cenário Federal 

 
O PNMAR encontra-se inserido no bioma da Mata Atlântica que, segundo o Mapa da Área 
de Aplicação da Lei nº 11.428 de 2006 e o Decreto nº 6.660 de 2008, abrangia originalmente 
1.315.460 km² do território brasileiro. Seus limites originais contemplavam áreas em 17 
estados, o que correspondia a aproximadamente 16% do Brasil. Naquela época, eram 3,5 
mil quilômetros de matas exuberantes, numa faixa contínua, com quase um milhão de 
quilômetros quadrados (Fundação SOS Mata Atlântica et al., 1998).  
 
As florestas Atlânticas compõem, o segundo maior bloco de florestas tropicais úmidas da 
América do Sul, perdendo em extensão somente para o vasto domínio Amazônico (São 
Paulo, 1997). No entanto, essas florestas estão dentre as formações mais ameaçadas do 
mundo, uma vez que grande parte de sua área de distribuição coincide com as regiões 
brasileiras mais populosas (Viana & Tabanez, 1996). Cabe destacar que este quadro é 
resultante de um processo histórico de exploração, sendo a Mata Atlântica o primeiro bioma 
a ser explorado durante a colonização européia no país, e que passou pelos sucessivos 
ciclos econômicos e pela contínua expansão da população humana na região durante os 
últimos cinco séculos, resultando no comprometimento de sua integridade ecológica (Silva & 
Casteleti, 2005). 
 
Deste modo, atualmente tais florestas estão reduzidas a manchas disjuntas, constituindo 
formações em diferentes estágios sucessionais, concentradas principalmente nas regiões 
Sudeste e Sul do Brasil (Morellato e Haddad, 2000).  
 
Mesmo diante deste cenário, este bioma é considerado um dos mais ricos do ponto de vista 
da diversidade biológica (Conservação Internacional et al., 2000) e, apesar de possuir 
extensas áreas ainda pouco conhecidas do ponto de vista biológico, acredita-se que a 
região abrigue de 1 a 8% da biodiversidade mundial (Silva & Casteleti, 2005). Com relação à 
sua flora, há estimativas da existência de 20 mil espécies de plantas vasculares, das quais 
aproximadamente seis mil restritas ao bioma (MMA, 2002). O valor ambiental e econômico 
da Mata Atlântica também pode ser observado pelo conjunto de plantas medicinais que este 
bioma abriga. Muitas destas são desconhecidas ou têm o potencial pouco pesquisado. Já 
em relação à fauna estima-se que existam cerca de 250 espécies de mamíferos (55 
endêmicos), 340 de anfíbios (90 endêmicos), 1.023 de aves (188 endêmicas), 350 de peixes 
(133 endêmicas) e 197 de répteis (60 endêmicos) (MMA, 2002). 
 
Esta combinação de alta diversidade e grande ameaça torna esse bioma uma das grandes 
prioridades para a conservação da biodiversidade em todo o mundo e o classifica como um 
dos cinco primeiros colocados na lista dos 34 hotspots do planeta (Conservação 
Internacional, 2012), conforme já salientado. 
 

2.2.2. A Unidade de Conservação e o SNUC 
 
O estabelecimento de parques e reservas no Brasil pode ser considerado um fenômeno 
recente, uma vez que a maior parte deles foi criada nos últimos 30 anos. O país possui um 
sistema de UCs relativamente extenso: existem 1.119 unidades6 - entre proteção integral e 
uso sustentável, excetuando-se as RPPNs, nas esferas Federal, Estadual e Municipal - 
cadastradas no Cadastro Nacional de UCs (CNUC), ajudando a proteger cerca de 1.489.578 
km2 do território brasileiro7. Considerando somente as UCs de proteção integral, atualmente 

                                                
6 http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/UCporCategoria0214.pdf, acesso em 20/03/2014 e 
dado atualizado pelo MMA em 11/02/2014. 
7 Não foi considerado as áreas das RPPNs e considerado a existencia de sobreposição de UCs 
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existem 568 UCs8 (em todas as esferas) cadastradas no CNUC, correspondendo a menos 
de 3% da superfície do território brasileiro (Pinto, 2008). Desse modo, pode-se dizer que o 
atual sistema de UCs no país é ainda insuficiente para proteger a rica biodiversidade 
presente nos biomas brasileiros. Cabe ressaltar, que o número de UCs municipais no CNUC 
não reflete a realidade, pois um grande número de áreas municipais ainda não foram 
cadastradas por suas prefeituras. 
 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criado pela Lei Federal no 

9.985, de 18 de julho de 2000 e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das UCs no Brasil. O SNUC define doze categorias de UCs, divididas em dois 
grupos: as de proteção integral e as de uso sustentável. As de proteção integral têm como 
objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, e compreende as categorias de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  
 
Já as de uso sustentável têm como propósito compatibilizar a conservação da natureza com 
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, e compreende as seguintes 
categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 
Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
O PNMAR enquadra-se na categoria de Parque, de proteção integral, cujo principal objetivo 
é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico. (SNUC, 2000) 
 
Segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (MMA, 2014) existem 
atualmente 350 parques (entre nacionais, estaduais e municipais), sendo que 219 estão 
inseridos na Mata Atlântica, protegendo uma área de 22.198 Km2. No que diz respeito à 
esfera municipal, destaca-se que dos 87 Parques Naturais Municipais do país registrados no 
CNUC, 35 encontram-se inseridos no bioma da Mata Atlântica9. 
 
É nesta categoria de Parque Natural Municipal no bioma Mata Atlântica que se insere o 
PNMAR, considerada uma importante UC, devido a sua função de auxiliar na manutenção 
da biodiversidade local e regional. Este parque protege uma área de aproximadamente 243 
hectares de vegetação do tipo Floresta Ombrófila Densa, além de espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas de extinção características da Mata Atlântica. Destaca-se ainda 
que esta UC faz parte de um mosaico de áreas protegidas das esferas federal, estadual e 
municipal que protegem parte do município de São José dos Campos e uma extensão da 
Serra da Mantiqueira. 
 
A Serra da Mantiqueira é parte integrante do Planalto Atlântico, constituindo-se como um 
dos mais significativos conjuntos orográficos brasileiros, e apresenta remanescentes 
florestais com alto grau de conectividade, variabilidade de ecossistemas grande ocorrência 
de endemismos. Além de abrigar fauna e flora ameaçada de extinção apresenta extrema 
fragilidade do solo e relevante beleza cênica constituindo-se na mais alta cadeia 
montanhosa do sudeste (IA-RBMA / CEPF, 2006). 
 
A importância da Mantiqueira reflete-se, também, na existência de 29 UCs10 nas diferentes 
esferas, que formam o Mosaico da Mantiqueira, criado pelo Ministério do Meio Ambiente - 

                                                
8 http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/UCporCategoria0214.pdf, acesso em 20/03/2014 e 
dado atualizado pelo MMA em 11/02/2014. 
9 Relatório Parametrizado - Unidade de Conservação (Data: 15/01/2013). 
 
10 http://www.mosaicomantiqueira.org.br/site/lista-das-unidades/, acesso em 19/03/2014. 
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Portaria nº 351 de 11 de dezembro de 2006. Este abrange uma área de cerca de 729.138 
hectares em 38 municípios11 dos estados de Minas Gerais-MG (23), Rio de Janeiro-RJ (02) 
e São Paulo-SP (13) e é formado por UCs do tipo de proteção integral, como o PNMAR, de 
uso sustentável e também por diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN). 
 

2.3. Enfoque Estadual 
 
O estado de São Paulo originalmente possuía aproximadamente 82% do seu território 
coberto pela Mata Atlântica e seus ecossistemas associados (Costa Neto, 1997). Ainda que, 
atualmente, seja o estado que concentre os seus maiores remanescentes no país, o 
processo de dilapidação dos recursos naturais não foi substancialmente diferente daquele 
observado no plano nacional (Fundação Florestal, 2009). Segundo o Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica et al., 2009), 
atualmente menos de 15% da cobertura vegetal de seu território corresponde a esse bioma, 
e seus remanescentes estão concentrados na região costeira, nas Serras do Mar, da 
Bocaina e da Mantiqueira, nos Vales do Ribeira e do Paraíba e no Cinturão Verde de São 
Paulo (Fundação Florestal, 2009). 
 
Esse quadro é reflexo de um processo histórico de supressão de vegetação que teve início 
na região litorânea, seguindo para o interior, na segunda metade do século XIX e, sobretudo 
no século XX, onde intensificou-se o desmatamento, principalmente para difusão da cultura 
do café, do qual São Paulo era o maior produtor. Neste sentido, diversas formações 
vegetais foram reduzidas a pequenos fragmentos dispersos por várias regiões, e esses 
efeitos predatórios atingiram os grandes ecossistemas, acarretando expressiva redução de 
sua biodiversidade (Figura 6) (São Paulo, 2002).  
 
Diante desse quadro, a criação de UCs no estado tornou-se um importante instrumento de 
proteção e conservação de ecossistemas. De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (2014), no estado de São Paulo estão situadas, entre Unidades de 
Proteção Integral e de Uso Sustentável (em todas as esferas administrativas), 203 UCs, 
sendo que destas, 86 são de Proteção Integral (entre Parques, Estações Ecológicas, 
Reservas Biológicas, Refúgio de Vida Silvestre e Monumentos Naturais) e dentre as UCs de 
Proteção Integral, 64 são estaduais e destas 36 estão inseridas no bioma Mata Atlântica.  
 
Com relação aos Parques, no estado de São Paulo encontra-se cadastradas no CNUC 49 
UCs desta categoria, sendo que destes, 30 estão inseridos no Bioma Mata Atlântica. No que 
tange os Parques Naturais Municipais do Bioma Mata Atlântica no estado de São Paulo, 
encontram-se, atualmente, cadastradas apenas 03 UCs, número extremamente inferior às 
UCs existentes atualmente (Tabela 1).  
 
Os poucos remanescentes de Mata Atlântica hoje encontram-se em estado extremamente 
crítico de alteração antrópica o que levou à criação de legislação específica para sua 
proteção. O governo federal demarcou as áreas prioritárias para conservação e, no estado 
de São Paulo, contemplam as regiões de Mata Atlântica consideradas como as mais 
relevantes, Serra do Mar, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Pontal do Paranapanema 
pela quantidade expressiva de vegetação natural remanescente e importância como 
corredores ecológicos (São Paulo, 2002). 
 
                                                
11A área do Mosaico Mantiqueira abrange parte do território de 38 municípios, a saber: 23 municípios 
em Minas Gerais: Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Bocaina de Minas, Brasópolis, Camanducaia, Delfim 
Moreira, Extrema, Gonçalves, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Liberdade, Marmelópolis, Paraisópolis, 
Passa Quatro, Passa Vinte, Piranguçu, Pouso Alto, Sapucaí Mirim, Toledo, Virgínia e Wenceslau 
Brás; 02 municípios no Rio de Janeiro: Resende e Itatiaia; e 13 municípios de São Paulo: Campos do 
Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lavrinha, Lorena, Monteiro Lobato, Piquete, Pindamonhangaba, 
Queluz, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, Santo Antônio do Pinhal e Taubaté (Mosaico 
Mantiqueira, 2012). 



19 
 

 
Figura 6. Evolução histórica da cobertura vegetal e das formações florestais no estado de São Paulo. 
Fonte: Mauro Victor (1975) apud Biota – Fapesp (2012)  
 
Tabela 1. Parques existentes no estado de São Paulo e registradas no CNUC na data 19/03/2014. 

Esferas 
Administrativas 

Nº de Parques no 
estado de São Paulo 

Nº de Parques no estado de São 
Paulo e no Bioma Mata Atlântica 

Federal 01 01 
Estadual 34 26 
Municipal 14 03* 
Total 49 30 

* O Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - PNMAR não está com o seu cadastro completo no 
CNUC e por este motivo, não fez parte desta pesquisa.  
  
O resultado do “workshop para a atualização das áreas prioritárias para a conservação, uso 
sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira” (MMA, 2007) identificou 
880 áreas prioritárias para a Mata Atlântica, das quais 133 estão no estado de São Paulo. 
Destas, 02 áreas apresentam parte sobreposta ao município de São José dos Campos, 
sendo que uma encontra-se muito próxima ao PNMAR. De acordo com sua importância 
biológica e urgência de ação, uma área foi definida como extremamente alta e a outra como 
insuficientemente conhecida (Figura 7), fato que reforça a necessidade da realizar mais 
estudos na região e também a ideia da importância do PNMAR e de seu entorno, como 
áreas estratégicas para a conservação do Bioma e para a manutenção de uma boa 
qualidade ambiental da região. 
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Figura 7. Áreas Prioritárias para Conservação no município de São José dos Campos. 
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2.4. Enfoque Municipal – O Parque Natural Municipal Augusto Ruschi e o 
Município de São José dos Campos 

 
Como já citado anteriormente, as UCs, regidas pelo SNUC, são importantes instrumentos de 
proteção e conservação do ambiente e dos ecossistemas. Neste contexto, é importante 
pontuar que no entorno do município de São José dos Campos há cerca de 06 UCs, todas 
elas são Áreas de Proteção Ambiental (APA), unidades de conservação classificadas na 
categoria de Uso Sustentável.  
 
No território deste município, há 03 Áreas de Proteção Ambiental, sendo a APA Mananciais 
do Rio Paraíba do Sul, a APA São Francisco Xavier e a APA do Banhado. Cabe pontuar, 
que esta última área de proteção ambiental foi criada no ano de 2002 pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Lei Estadual N° 11.262), mas 
anteriormente, no ano de 1984, a prefeitura de São José dos Campos, através da lei 
municipal nº 2.792, declarou Área de Proteção Ambiental a Região do Banhado de São José 
dos Campos, sendo esta lei revogada em 25 de janeiro de 1990 pela lei municipal nº 3.721. 
 
O município de São José dos Campos também conta com 02 Unidades de Conservação de 
proteção integral, o Parque Natural Municipal Augusto Ruschi – objeto de estudo deste 
plano de manejo e o Parque Natural Municipal do Banhado e 03 Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural - RPPN, a RPPN “Fazenda San Michele”, RPPN “O Primata” e a RPPN 
“Reserva dos Muriquis” (Figura 8).  
 
Há existência destas UCs, faz com que o municipio de São José dos Campos apresente 
cerca de 58,6% do seu território protegido por UCs, onde as APAs são responsáveis por 
proteger 58,08%, os Parques Naturais Municipais por 0,38% e as RPPNs por cerca de 
0,17% deste município. 
 
É importante ressaltar, que todas as UCs citadas, 02 foram criadas e são geridas por 
instituições federais, 06 UCs pelo Estado de São Paulo (Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente) e 02 pelo próprio município. No caso das RPPNs, 02 foram decretadas pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (RPPNs “Reserva dos Muriquis” e a 
“o Primata”) e 01, a RPPN “Fazenda San Michele”, decretada pelo IBAMA, através da 
Portaria Federal nº57, de 23 de abril de 2001.  
 
Diante deste contexto, pode-se afirmar que a região de São José dos Campos apresenta 
uma quantidade considerável de UCs, fato que colabora com a conservação e manutenção 
de uma boa qualidade ambiental da região. Percebe-se que o PNMAR e seu entorno, ainda 
requer atenção e ações (em todas as esferas administrativas) destinadas ao 
desenvolvimento de medidas que assegurem a proteção dessa UC, de maneira a auxiliar 
que este Parque cumpra o seu papel de proteção da biodiversidade, de recursos hídricos e 
dos serviços ambientais que oferece ao município de São José dos Campos e região. 
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Figura 8. Unidades de Conservação no município de São José dos Campos e entorno. 
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2.5. Legislação Federal, Estadual e Municipal Pertinente 
 

O conhecimento e entendimento da legislação ambiental, em suas diferentes esferas, é um 
aspecto fundamental para a adequada gestão de uma área protegida. Esse deve ser um 
tema de capacitação e estudo da gestão do PNMAR e seus funcionários. 
 
Desta forma, foi realizada uma compilação dos instrumentos legais de influência direta e 
indireta sob o PNMAR, considerando as diferentes instâncias. Com relação à legislação 
federal foram identificados um total de 85 instrumentos legais, tendo destaque as categorias 
Flora, Recursos Hídricos e Unidades de Conservação e Outros Espaços Territoriais 
Especialmente Protegidos, como mostra a Figura 9 A. 
 
Na esfera estadual foram identificados 113 instrumentos (Figura 9 B), onde as categorias 
Flora, Unidades de Conservação e Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos e 
Proteção Ambiental e Controle da Poluição apresentaram um maior número de lesgislações 
selecionadas. E na esfera Municipal foram encontrados 53 instrumentos legais, separados 
em 06 categorias, como apresentado na Figura 9 C. 
  

 
 

 

A 

B 
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Figura 9. Legislações Federais, Estaduais e Municipais. 
 
A listagem das principais legislações pertinente a gestão do PNMAR encontra-se no Anexo 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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3. ANÁLISE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI: CONTEXTO 
REGIONAL E LOCAL 
 

3.1. Análise Socioeconômica 
 

3.1.1. Socioeconomia / Relação e Vetores de Pressão / Tendências 
 
Fundado em 1767, São José dos Campos é uma cidade de relevância nacional situada 
entre o Rio de Janeiro e São Paulo e tem um considerável desempenho econômico por ser 
sede de importantes indústrias (BORGES, 2004). 
 
É comparável pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) a cidades como 
Seattle, nos Estados Unidos e Toulouse, na França, referindo-se ao nível de projeção 
regional e internacional que possuem, graças a sua especialização produtiva no setor 
aeronáutico (MARINELO, COSTA e MELLO, 2013). 
 
Faz parte de um pólo econômico do estado de São Paulo, o Pólo de São José dos Campos, 
formado pelos municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, 
Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos (DEDECCA, MONTALI e BAENINGER, 
2009). É o município de São José dos Campos que determina o crescimento regional, por 
isso ele dinamiza e polariza os demais municípios (BAENINGER et al, 2010). 
 
O município São José dos Campos situa-se entre eixos de transporte representativos do 
Brasil (Figura 1), tais como a Rodovia Federal Presidente Dutra (BR-116), Estrada de Ferro 
concedida à MRS Logística, Rodovia Estadual SP-50, Rodovia dos Tamoios (SP-99), 
Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), Rodovia Dom Pedro I (SP-65) e é próximo ao Porto de São 
Sebastião (BUONOMO, 2011). 
 
O presente diagnóstico do meio socioeconômico busca caracterizar a região de influência 
direta sobre o PNMAR no que tange os aspectos históricos e dinâmicas socioeconômicas. 
Além disso, objetiva fornecer subsídios para a criação e implementação do Plano de Manejo 
do PNMAR. 
 
Materiais e Métodos 
 
A caracterização da região de influência direta sobre o PNMAR foi realizada por meio de 
uma proposta metodológica quali-quantitativa, a partir de levantamentos de dados 
secundários. A área de estudo para a análise dos dados regionais é o município de São 
José dos Campos (Figura 10) e a área de ponderação. Já os dados locais correspondem 
aos setores censitários próximos a UC, em um buffer de 3 km do limite do PNMAR. 
 
A área de ponderação é “uma unidade geográfica, formada por um agrupamento 
mutuamente exclusivo de setores censitários contíguos, para a aplicação dos procedimentos 
de calibração dos pesos de forma a produzir estimativas compatíveis com algumas das 
informações conhecidas para a população como um todo” (IBGE, 2014a). O tamanho dessa 
área foi definido em, pelo menos, 400 domicílios ocupados. O município de São José dos 
Campos foi dividido em 13 áreas de ponderação, sendo que o PNMAR localiza-se na área 
de ponderação: Norte 2 (Figura 11). 
 
O setor censitário é a “menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente 
contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo 
conjunto esgota a totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena 
cobertura do País” (IBGE, 2011). 
 
Os setores censitários, próximos a UC, analisados nessa caracterização estão 
representados na Figura 12. Apenas o setor 354990405000899 não possui informações no 
IBGE, e por isso não foi incluído nas análises deste estudo (Figura 12). 
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Figura 10. Área de estudo regional da caracterização da socioeconomia do PNMAR: município de São José dos Campos. 
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Figura 11. Área de estudo regional da caracterização da socioeconomia do PNMAR: áreas de ponderação. 
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Figura 12. Área de estudo local da caracterização da socioeconomia do PNMAR: setores censitários. 
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O diagnóstico conta com dados secundários, no qual a pesquisa documental abrange o 
levantamento e sistematização de dados bibliográficos. Para tanto, foram consultadas as 
bases de dados de universidades públicas e privadas, sites de busca de textos científicos 
disponíveis na internet e base de dados de instituições relevantes, a saber: Prefeitura de 
São José dos Campos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação SEADE) e Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA).  
 
As principais referências utilizadas para a caracterização regional do PNMAR encontram-se 
na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Principais referências utilizadas no diagnóstico. 

Título Autores Região 
Cidades@ IBGE Município 

Sinopse do Censo 
demográfico 2010 IBGE Setores censitários 

IpeaGEO IPEA Município 
Atlas Brasil 2013 PNUD Brasil Município 
Banco de Dados 

Econômicos 
Prefeitura São José dos 

Campos Município 

São José em dados 2012 Prefeitura São José dos 
Campos Município 

Informações dos Municípios 
Paulistas SEADE Município 

Resultados Gerais da 
Amostra por áreas de 

ponderação 
IBGE Área de Ponderação 

 
Resultados e Discussão 

 
• Aspectos Sociais 
 
Aspectos Históricos 
 
As origens do território joseense remontam ao final do século XVI, sendo inicialmente 
ocupada por uma fazenda de pecuária, criada pela concessão de sesmarias a pedido de 
padres jesuítas. “A classificação como fazenda de gado foi um artifício usado pelos jesuítas 
para ocultar dos bandeirantes uma missão catequética que recebeu o nome de ‘Aldeia de 
São José do Rio Comprido’” (BUONOMO, 2011). 
 
Em 1611, uma lei regulamentou a instalação de aldeamentos de índios dispersos, 
administrados pelos jesuítas, transformando oficialmente a fazenda em missão de 
catequese. Os colonos paulistas sentiram-se prejudicados, pois dependiam da exploração 
da mão-de-obra escrava indígena, essa insatisfação culminou em um conflito no qual os 
jesuítas foram expulsos e os aldeãos espalhados (BUONOMO, 2011). 
 
Os jesuítas retornaram anos depois, quando obtiveram léguas de terras concedidas por 
João Mafra Cavalheiro, fidalgo de Sua Majestade. “As terras situavam-se em magnífica 
planície, onde se encontra a cidade, denominada naquela época ‘Vila Nova São José’” (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 
 
Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e suas posses foram confiscadas por 
Portugal. Nesse período, Morgado de Mateus assumiu o governo de São Paulo e recebeu a 
incumbência de reerguer a capitania, mera coadjuvante num cenário em que Minas Gerais 
era o destaque devido a atividade mineradora (IBGE, 2014).  
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Para isso, o governador criou novas freguesias e vilas, pois assim elas poderiam ser 
tributadas e ampliariam a arrecadação de impostos (BUONOMO, 2011). É nesse contexto, 
que São José dos Campos foi transformado em vila em 27 de julho de 1767 com o nome de 
São José do Paraíba, mesmo antes de se tornar freguesia (IBGE, 2014). 
 

Em meados do século XIX, a Vila de São José do Paraíba já demonstrava 
alguns sinais de crescimento econômico com o desenvolvimento da 
agricultura. Tanto que, no ano de 1864, a Vila é elevada à categoria de 
Cidade e em 1871, recebe a atual denominação de São José dos Campos. 
Isso se deve, em parte, à expressiva produção de algodão e produção 
cafeeira que foi expressiva até 1930. A pecuária leiteira começou a ser 
introduzida com mais intensidade a partir de 1918 e vem se mantendo com 
relativa importância para a economia de São José dos Campos até a 
atualidade (BUONOMO, 2011). 

 
Em sua evolução o município passou por quatro distintas fases, a saber: o ciclo do algodão, 
o ciclo do café, a fase sanatorial e a fase industrial (SÃO JOSE DOS CAMPOS, 1994). 
 
- Ciclo do Algodão 
  
São José dos Campos, desde a sua fundação em 1767 até meados do século XIX, tinha sua 
economia baseada na lavoura do algodão que visava ao abastecimento das indústrias 
inglesas de tecidos (SANTOS, KUBO e AMORIM, 2013; SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 
 
“O algodão teve um rápido desenvolvimento na região, atingindo seu apogeu no biênio 
1867-1869, como a maior produção da província, quando chegou até a concorrer com a 
produção cafeeira, declinando, no entanto, sensivelmente até o final do século” (SÃO JOSE 
DOS CAMPOS, 1994). 
 
Um impulso ao progresso da cidade ocorreu com a chegada da Estrada de Ferro Central do 
Brasil cortando o centro urbano, em 1876 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 
 
- Ciclo do Café  
 

A lavoura cafeeira no Vale do Paraíba teve início na região fluminense em 
torno de 1820 e a partir daí se disseminou por todo o Vale do Paraíba 
Paulista, sendo que, em finais da década de trinta, algumas cidades 
valeparaibanas como Areias, Lorena, Guaratinguetá, Bananal, 
Pindamonhangaba e Taubaté se tornaram importantes núcleos de produção 
cafeeira e com uma grande quantidade de trabalhadores escravos. A partir 
do final da década de setenta, a lavoura cafeeira intensifica-se cada vez 
mais na região do Oeste Paulista, onde cidades como Campinas, São 
Simão, Ribeirão Preto entre outras, conquistam de maneira acelerada, 
cafezais, escravos e riquezas (COSTA, 1989 citado por PAPALI, 2013). 

 
A produção cafeeira no município de São José dos Campos teve seu auge em 1886, num 
momento de decadência da cultura na região, conseguindo ainda algum destaque até 1930 
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 
 
No século XIX, “São José dos Campos encontrava-se na condição de uma localidade 
empobrecida, formada por um grande contingente de homens pobres livres, pequenos 
sitiantes, comerciantes, lavradores com poucos escravos, tendo como suporte econômico a 
lavoura cafeeira de pequena e média propriedade” (PAPALI, 2013). 
 
A pecuária leiteira começou a ser introduzida com mais intensidade a partir de 1918 e veio 
mantendo relativa importância para a economia de São José dos Campos até a atualidade 
(BUONOMO, 2011; ARARUNA e BENTES, 2013). 
 
- Fase Sanatorial 
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No século XX São José dos Campos se tornou uma cidade local, dando 
início a um processo de centralização e concentração de investimentos, 
população, equipamentos, etc. O marco foi a cidade sanatorial que atuou 
fortemente no setor terciário, através da instalação de serviços variados 
para atendimento dos doentes. Período, no qual, a presença da doença e 
dos doentes abriu a primeira porta de intervenções urbanística e das 
políticas públicas na cidade (LESSA, 2001).  

 
Do final do século XIX até meados do XX, São José dos Campos passou a receber 
tuberculosos de todo o país, mas principalmente da cidade de São Paulo. Esse período 
sanatorial tem como marco a intervenção do Estado no município. “Políticas públicas e 
investimentos, públicos e privados, transformaram a forma urbana e estabeleceram um novo 
lugar para São José dos Campos na divisão social e territorial do trabalho e no processo de 
descentralização dos problemas urbanos da Capital paulistana” (LESSA, 2001). 
 
O eixo de desenvolvimento urbano de São José dos Campos, planejado na década de 1930, 
eram os espaços sanatoriais. “Os sanatórios, equipamentos modernos de cura da 
tuberculose, originaram-se na Alemanha, em 1859, apoiados na evidência dos efeitos da 
aeração e alimentação para a cura da doença, em estudos baseados na prática clínica 
inglesa e alemã” (VIANNA, LEANDRO e ZANETTI, 2013). 
 
Com a ascensão de Vargas, vários segmentos da sociedade joseense mostraram as 
precariedades urbanas e a necessidade de isolar os doentes em instalações sanatoriais. 
Eles pleitearam transformar o município em estância climatérica, amparada na emenda 
constitucional de 1921, esta seria administrada pelo governo do Estado (RAMOS, 2009). 
 
Somente em 1935, os investimentos do governo de Getúlio Vargas e a transformação do 
município em estância climatérica e hidromineral possibilitou o investimento em 
infraestrutura, principalmente na área de saneamento básico. Entre os anos de 1935 a 1958, 
a cidade foi administrada por prefeitos sanitaristas, nomeados pelo governo estadual 
(BUONOMO, 2011). 
 
A condição de estância era condenada e estimulada pela população. A acolhida aos 
tuberculosos promovia aumento populacional e trazia movimento econômico. “Na ausência 
de atividade cafeeira e com indústria incipiente, o crescimento econômico centrado no 
circuito da doença era processo contraditório: os doentes, que aportavam em número cada 
vez maior, deveriam ser simultaneamente acolhidos e afastados, no plano individual e no 
plano coletivo, da cidade” (VIANNA, LEANDRO e ZANETTI, 2013). 
 

Com o desenvolvimento do capitalismo e o advento da economia de 
mercado, as crises passaram a fazer parte do cenário da nova condição 
econômica. Devido ao predomínio da atividade ligada ao tratamento da 
tuberculose, a cidade pôde se amparar numa ampla rede de serviços que 
movimentava a “economia da doença”. Comerciantes e moradores, 
aproveitando-se das condições da área urbanizada, acabavam, por ali, 
localizando suas pensões, hotéis, consultórios e farmácias (RAMOS, 2009). 

 
“O investimento do Estado na cidade sanatorial criou as bases da infraestrutura que 
viabilizaram a cidade industrial moderna” (RAMOS, 2009). Com o intuito de atrair 
investimentos industriais para São José dos Campos, a Lei Municipal no 4 de 1920, 
concedeu isenção de impostos por um período de 25 anos e terreno gratuito (BUONOMO, 
2011). 
 
- Fase Industrial 
 

A usina hidrelétrica, situada no bairro do Turvo, inaugurada em 1910, 
proporcionou um importante requisito para novos investimentos na área 
industrial, e para a iluminação pública da cidade. A partir da década de 
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1920, a administração municipal adotou novas políticas públicas 
promovendo a vinda de indústrias que se juntaram aos modestos comércios 
e estabelecimentos existentes que abasteciam o mercado local, tanto 
urbano como rural. A indústria passou a ser uma das opções ao 
desenvolvimento (RAMOS, 2009). 

 
Segundo Lessa (2001), o projeto de transformação de São José dos Campos em pólo 
regional foi marcado pelo autoritarismo dos dois períodos de Ditadura Militar. Períodos, nos 
quais a cidadania não poderia estar no centro destes projetos. Nesse contexto, emergiu dois 
projetos, que atuaram de forma interdependente e com participação do planejamento 
estadual: o projeto industrial, marcado pela presença de transnacionais e indústria bélica; e 
o projeto militar, principalmente com a construção do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). 
 
Para Santos et al (2010), a escolha do município para abrigar o CTA foi favorecido pelo 
perfil topográfico, proximidade com a cidade de São Paulo e a construção da Rodovia 
Presidente Dutra, inaugurada em 1951, responsável por interligar dois importantes centros 
industriais do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. 
 

O transbordamento da economia industrial da cidade de São Paulo 
beneficiou, sobremaneira, as cidades situadas em um raio de 
aproximadamente 90 km da capital. Assim, a partir de 1950, foram iniciadas 
novas aglomerações industrias, trazendo profundas mudanças sobre a 
organização social das localidades. Esse é o caso especifico da cidade de 
São José dos Campos, situada no Vale do Paraíba Paulista (SANTOS et al, 
2010). 

 
Um aspecto importante da transformação da cidade foi à chegada das multinacionais na 
década de 1950, com a inauguração de quatro grandes empreendimentos instalados 
espaçadamente ao longo da BR 116. Trata-se da Johnson & Johnson (1953), da Ericsson 
(1954), da General Motors (1957) e da Eaton (1959). São José dos Campos passa a ser 
uma cidade corporativa (LESSA, 2001). 
 

Durante o início da industrialização em São José dos Campos, as fábricas 
concentraram-se no interior do perímetro urbano, até então definido por sua 
relação topográfica platô-vale. Após a construção da rodovia, devido ao fato 
de se alinharem ao longo da rodovia Presidente Dutra, ignorando a 
topografia, as fábricas transformaram-se em pólos de atração de um tipo de 
crescimento urbano caracterizado por saltos. Foi um crescimento urbano 
horizontal a partir do qual delineiam-se grandes vazios, onde a área rural, 
transformava-se em estoque de terras para a futura urbanização (LESSA, 
2001). 

 
Além da chegada das indústrias, a formação do pólo aeroespacial, iniciada pela instalação 
do CTA e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), atraiu um perfil diferenciado de 
imigrantes e um desdobramento industrial dos seus laboratórios com a criação da Avibras 
no início dos anos 1960 (SANTOS, KUBO e AMORIM, 2013). 
 
“São José dos Campos participou da formação da cadeia da indústria automotiva, o 
incremento do setor têxtil e a especialidade representada pelos aparelhos de comunicação e 
a indústria farmacêutica, apontando para a diversidade como uma das características do 
parque industrial que a cidade passou a sediar” (LESSA, 2001). 
 
São José dos Campos possui “o mais avançado Núcleo do Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos, onde se localizam incubadoras de empresas, arranjos produtivos locais, 
núcleos de excelência em tecnologia da informação, centros de desenvolvimento 
tecnológico e de pesquisas em aeronáutica e espaço, energia, tecnologia da informação e 
telecomunicação” (BUONOMO, 2011) 
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A capacitação tecnológica que se gerou e consolidou em São José dos 
Campos teve sua origem no interesse governamental em desenvolver as 
áreas aeronáutica, espacial, bélica e eletrônica avançada. Trata-se de 
setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional e, 
portanto, tiveram forte apoio governamental via financiamentos diretos ou 
através de seu poder de compra. Merecem igual destaque a habilidade e o 
pioneirismo das pessoas que lideravam os projetos. Desde o início houve a 
preocupação em repassar as tecnologias para a indústria e constatou-se a 
superação das barreiras institucionais e burocráticas que ainda hoje existem 
em diversos centros. Por esses motivos a cidade é citada como um dos 
mais importantes exemplos de desenvolvimento tecnológico-industrial do 
país. Seja pela relevância de suas instituições de ensino e pesquisa, seja 
pelo conjunto de empresas de base tecnológica, seja pela forte interação 
existente entre a academia e a indústria (MEDEIROS e PERILO, 1990). 

 
“Dada à importância da renda gerada pela sua base econômica industrial, São José dos 
Campos dispõe de um setor terciário significativo na região, impulsionando o processo de 
metropolização, fato este que também se consubstancia no processo de conurbação dos 
aglomerados urbanos ao longo da Via Dutra” (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994). 
 
Características da população 
 
O município de São José dos Campos situa-se no estado de São Paulo na divisa com o 
estado de Minas Gerais. Possui uma área de 1099,4 km2, sendo 67,8% considerado zona 
rural e 32,2%, zona urbana. O PNMAR localiza-se na zona rural desse município (Figura 
13).  
 
A Tabela 3 apresenta a evolução populacional de São José dos Campos. Nesta é possível 
observar um rápido crescimento a partir da década de 1950, bem como o predomínio da 
população urbana sobre a rural. Porém, nota-se uma ampliação da população rural em 
2010. 
 
Tabela 3. População total, urbana e rural do município de São José dos Campos de 1940 a 2013. 

Ano 
População Grau de 

urbanização (em %) Total Urbana Rural 
1940 36.279 14.474 21.205 39,9 
1950 44.804 26.600 18.204 59,4 
1960 77.533 56.882 20.651 - 
1970 148.332 132.482 15.850 89,3 
1980 285.587 275.064 10.523 96,31 
1990 422.866 406.829 16.037 96,21 
2000 538.298 531.714 6.584 98,78 
2010 629.106 616.308 12.798 97,97 
2013 654.827 - - - 

 Fonte: SEADE (2014a); SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2012); BAENINGER et al (2010); RAMOS 
(2009). 
 
A intensa urbanização pode acarretar diversos problemas ambientais, visto que as áreas 
impermeabilizadas possibilitam maior escoamento superficial e concentração das águas que 
podem intensificar inundações e alagamentos. Além disso, os resíduos urbanos podem 
gerar assoreamentos de drenagem (ALMEIDA e FREITAS, 1996). 
 
Em 2010, a área de ponderação Norte 2 contava com 19.551 habitantes (IBGE, 2014a) e os 
setores censitários analisados com 4.033 (IBGE, 2014b), o que corresponde a 3,1% e 0,6% 
da população joseense, respectivamente. Segundo dados do IBGE, apurados no Censo 
2010, São José dos Campos é a sétima cidade de São Paulo em tamanho populacional 
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012) e a vigésima oitava no Brasil (IBGE, 2011). A densidade 
demográfica municipal é de 572,77 hab/km2 (IBGE, 2011). A Figura 14 apresenta a 
densidade demográfica dos setores censitários que é bastante desigual. 
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Figura 13. Localização do PNMAR no município de São José dos Campos. 
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Figura 14. Densidade demográfica dos setores censitários de São José dos Campos, em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 



36 
 

 
Essa tendência de crescimento populacional é observada na Figura 15, onde as taxas 
geométricas de crescimento anual do município foram sempre superiores aos do estado de 
São Paulo e Brasil.  
 

 
Figura 15. Taxa geométrica de crescimento anual da população do município de São José dos 
Campos, estado de São Paulo e Brasil de 1940 a 2010. 
Fonte: SEADE (2014a); SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1994); BAENINGER, et al (2010). 
 
É possível notar um pico de crescimento populacional em 1970/1980, este corresponde a 
um período de intensa industrialização (SANCHEZ e COSTA, 2001), considerada por 
Santos, Kubo e Amorim (2013), a terceira onda de migração. 
 

A população do município vivenciou, minimamente, três ondas migratórias 
distintas, relacionadas à industrialização. A primeira onda, de caráter interno 
ao município, mobilizou habitantes da área rural para a área urbana e teria 
ocorrido na década de 1920, com a instalação das primeiras indústrias na 
cidade, atraídas por benefícios fiscais. A segunda onda ocorreu na década 
de 1950, estendendo-se até a década de 1960, com o adensamento da 
atividade industrial, e a intensificação da chegada de empresas 
multinacionais, que atraiu mão-de-obra especializada, principalmente, dos 
municípios circunvizinhos, da cidade de São Paulo e da região sul de Minas 
Gerais. A terceira onda ocorreu no final da década de 1960 e se intensificou 
a partir de 1970, com o início da operação das indústrias do setor de 
Aviação e de Defesa, respectivamente Embraer e Engesa, e com a 
especialização da Avibras em foguetes e mísseis. Ambos os setores 
atraíram mão-de-obra especializada, nos vários níveis das operações da 
indústria e fixou na cidade os estudantes de Engenharia, do ITA, então 
recém-formados. Outra contribuição de alto valor agregado ao município e 
que atraiu mão-de-obra externa, e interna, foi a instalação da REVAP, no 
início da década de 1980 (SANTOS, KUBO e AMORIM, 2013). 

 
A partir do comportamento das taxas de crescimento, o SEADE (2014c) apresenta uma 
projeção populacional, onde a população de São José dos Campos seria de 710.654 em 
2020 e de 763.810 em 2030, ocorrendo um acréscimo de 134.704 habitantes dentro de 20 
anos. 
 
Nota-se predomínio de mulheres (Tabela 4). A razão de sexo expressa o número de 
pessoas do sexo masculino para cada grupo de 100 pessoas do sexo feminino, sendo 
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obtido pelo quociente entre a população masculina e feminina por grupos de idade. Dessa 
forma, essa tabela mostra que a razão vem reduzindo no periodo de 1980 a 2013. 
 
Tabela 4. População por sexo e razão de sexo do município de São José dos Campos de 1980 a 
2013. 

Ano Homem Mulher Razão de Sexo 
1980 143.924 141.663 101,60 
1990 211.138 211.728 99,72 
2000 265.968 272.330 97,66 
2010 308.247 320.859 96,07 
2013 320.633 334.194 95,94 

Fonte: SEADE (2014a). 
 
Ao analisar os setores censitários do município (Figura 16), verifica-se que esse predomínio 
ocorre principalmente na zona urbana. Na zona rural, a razão de sexo é quase sempre 
superior a 100.  

 
A distribuição dessa população por faixa etária expressa o predomínio da população 
feminina, com ênfase na população idosa (Figura 17). Os gráficos apresentam a redução na 
faixa de 0 a 4 anos, o que indica a queda da natalidade. Os maiores contingentes 
populacionais encontram-se na população adulta.  

 
Esse cenário mostra que o município de São José dos Campos, tal como o Brasil, encontra-
se em transição demográfica. Brito (2007) expõe com clareza duas fases da transição 
demográfica. Na primeira fase, ocorre um acelerado crescimento demográfico em função do 
declínio da taxa de mortalidade. Já na segunda, a fecundidade começa a declinar e o ritmo 
de crescimento desacelera.  
 
A Figura 17 e a Tabela 5 indicam que São José dos Campos encontra-se na segunda fase. 
Segundo o PNUD Brasil (2013), ocorreu declínio da taxa de fecundidade que em 1991 era 
de 2,3, em 2000 de 2,1 e em 2010 de 1,6.  
 
Tabela 5. Evolução da população com menos de 15 anos e com mais de 60 anos no município de 
São José dos Campos, de 1980 a 2013. 

 1980 1990 2000 2010 2013 

População com menos de 15 anos (%) 36,41 34,04 27,53 21,77 20,76 

População com 60 anos ou mais (%) 4,20 5,12 6,58 9,48 11,11 

Fonte: SEADE (2014a). 
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Figura 16. Razão de sexo dos setores censitários de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
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Figura 17. Pirâmides etárias do município de São José dos Campos de 1980 a 2010.  
Fonte: SEADE (2014a). 
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O envelhecimento da população joseense intensificou nas últimas décadas, a Figura 18 
mostra a rapidez dessa evolução. O Índice de Envelhecimento é o quociente da população 
de 65 anos e mais e da população de 0 a 14 anos, multiplicado por 100.  
 

 

 
Figura 18. Evolução do índice de envelhecimento do município de São José dos Campos de 1980 a 
2010. 
Fonte: SEADE (2014a). 
 
Essa evolução nos índices de envelhecimento demanda políticas sociais referentes ao 
envelhecimento, e os serviços de cuidados de idosos precisam ser repensados para não 
fiquem sobrecarregados.  
 
A Figura 19 apresenta a população residente da área de ponderação Norte 2, verifica-se um 
aumento na taxa de natalidade e o predomínio da população com idade superior a 25 anos. 
 

 
Figura 19. População residente na área de ponderação Norte 2 do município de São José dos 
Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014a). 
 
Nos setores analisados próximos ao PNMAR residem 4033 pessoas, sendo 2113 homens e 
1920 mulheres em 2010 (IBGE, 2014b). A Figura 20 mostra essa população distribuída nas 
faixas etárias, verifica-se um aumento da taxa de natalidade e da expectativa de vida. 
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Figura 20. Pirâmide etária dos setores censitários próximos ao PNMAR no município de São José 
dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
 
Observa-se que a participação da população entre zero e quinze anos e acima de sessenta 
anos é superior a do município de São José dos Campos em 2010. Nos setores censitários 
analisados, 26,97% possuem entre 0 e 15 anos e 11,35%, acima de 60 anos (IBGE, 2014b). 
 
A Tabela 6 indica que 164.942 mulheres tiveram 467.326 filhos, destes cerca de 4% 
nasceram mortos e 427.726 estavam vivos em 2010 no município de São José dos Campos. 
Já na área de ponderação Norte 2, 5.289 mulheres tiveram 16.654 filhos, destes cerca de 
6% nasceram mortos e 15.540 estavam vivos em 2010. Portanto, verifica-se que a 
incidência de nascidos mortos da área de ponderação é superior à média municipal. 
 
Tabela 6. Mulheres de 10 anos ou mais de idade, total, que tiveram filhos e filhos tidos pelas 
mulheres de 10 anos ou mais de idade, nascidos vivos, nascidos mortos e que estavam vivos em 
2010 da área de ponderação Norte 2 e do município de São José dos Campos. 

Área 

Mulheres de 10 anos ou 
mais de idade 

Filhos tidos pelas mulheres de 
10 anos ou mais de idade 

Filhos tidos pelas 
mulheres de 10 anos 
ou mais de idade, que 

estavam vivos em 
2010 

Total 
Tiveram 

filhos 
Total 

Nascidos 
vivos 

Nascidos 
mortos 

Município 279.054 164.942 467.326 447.119 20.206 427.726 
Norte 2 8.076 5.289 17.667 16.654 1.013 15.540 
Fonte: IBGE (2014a); IBGE (2014b). 
 
A Figura 21 mostra a predominância da raça/cor branca em São José dos Campos, sendo 
86,3% nascidos na Região Sudeste. Houve uma migração intensa para o município, como 
pode ser verificado na Tabela 7. 
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Figura 21. População residente, segundo raça ou cor, do município de São José dos Campos em 
2010. 
Fonte: SEADE (2014a). 
 
Tabela 7. População residente por lugar de nascimento do município de São José dos Campos em 
2010. 

Lugar de nascimento Habitantes 

Região Norte 2.019 

Rondônia 306 

Acre 83 

Amazonas  361 

Roraima 45 

Pará 1092 

Amapá 18 

Tocantins 115 

Região Nordeste 51.673 

Maranhão 3.274 

Piauí 8.407 

Ceará 5.017 

Rio Grande do Norte 2.613 

Paraíba 4.956 

Pernambuco 10.626 

Alagoas 3.243 

Sergipe 1.272 

Bahia 12.265 

Região Sudeste 543.106 

Minas Gerais 62.049 

Espírito Santo 1.351 

Rio de Janeiro 13.514 

São Paulo 466.191 

Região Sul 21.275 
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Lugar de nascimento Habitantes 

Paraná 17.300 

Santa Catarina 1.503 

Rio Grande do Sul 2.472 

Região Centro-oeste 3.406 

Mato Grosso do Sul 1.179 

Mato Grosso 570 

Goiás 865 

Distrito Federal 792 

Brasil sem especificações 4.549 

País estrangeiro 3.893 

Fonte: IpeaGEO (2014). 
 
A intensidade da migração para São José dos Campos nos últimos anos é comprovada pelo 
IBGE (2014b) ao colocar que no ano de 2010, 93.035 pessoas residiam há menos de dez 
anos ininterruptos no município e destes 37.098 moravam há menos de dois anos. 
 
Essa tendência migratória também é percebida na área de ponderação Norte 2. Ao analisar 
os dados da população residente verifica-se que dos 19.551 residentes, 14.006 são naturais 
do municipio e 2.892 não são naturais da Unidade da Federação. Destes, 484 residem há 
menos de dez anos ininterruptos (IBGE, 2014a). 
 
Características dos domicílios 
 
No Censo 2010, o municipio de São José dos Campos contava com 189.450 domicílios 
particulares permanentes, sendo 98% urbanos. O total de domicílios é de 214.506 
(IpeaGEO, 2014). A totalidade de moradores em domicílios particulares permanentes é de 
628.215, sendo que destes 615.612 estão na zona urbana (IBGE, 2014). 
 
A área de ponderação Norte 2 apresenta 5.756 domicílios particulares permanentes com um 
total de 19.499 moradores, em 2010 (IBGE, 2014a).  
 
Já nos setores censitários estudados existem 1849 domicílios particulares permanentes. Em 
2010, 1201 domicílios estavam ocupados e 446 dos 648 não ocupados, tinham uso 
ocasional. Só havia um domicílio coletivo sem morador (IBGE, 2014b). As situações desses 
domicílios são essencialmente rurais (Figura 22). 
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Figura 22. Situação dos setores censitários do entorno do PNMAR no município de São José dos Campos, em 2010. 
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Quanto à tipologia dos domicílios permanentes em São José dos Campos em 2010, 151.863 
são casas, 33.343 apartamentos, 3.715 casas de vila ou condomínios e 582 residências em 
casas de cômodos (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). A condição de ocupação desses 
domicílios é predominantemente o próprio, seguido pelo alugado (Figura 23).  
 

 
Figura 23. Condição de ocupação do domicilio no município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
 
Desses domicílios particulares permanentes, 93% utilizam alvenaria com revestimento nas 
paredes externas. Apenas 1081 domicílios utilizam madeira, taipa ou outro material nessas 
paredes (IBGE, 2014b). Esse predomínio também ocorre na área de ponderação onde 80% 
utilizam alvenaria com revestimento nas paredes externas e 39 domicílios utilizam madeira 
ou outro material nessas paredes (IBGE, 2014a). 
 
Em apenas 19.535 domicílios particulares são unipessoal, os demais contam com famílias 
com duas ou mais pessoas (IBGE, 2014b). A média de moradores por domicílios de São 
José dos Campos era de 3,32 em 2010 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012). A sua 
distribuição pelo município encontram-se na Figura 24.  
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Figura 24. Média de moradores por domicílio ocupado nos setores censitários do município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
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Dos 170.656 domicílios de São José dos Campos, em 110.861 tinham homens como 
responsáveis e em apenas 59.795 eram mulheres (IBGE, 2014b). Em 84% dos domicílios, a 
densidade de moradores por dormitório é menor de dois moradores (Figura 25) e em 92%, 
a densidade de moradores por cômodo desses domicílios é de até um morador (Figura 26). 
 

 
Figura 25. Densidade de moradores por dormitório nos domicílios particulares permanentes do 
município de São José dos Campos, em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
 

 
Figura 26. Densidade de moradores por cômodo nos domicílios particulares permanentes do 
município de São José dos Campos, em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
 
O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes rurais 
de São José dos Campos foi de 1.932,60 reais, já dos urbanos foi de 4.008,46 reais (IBGE, 
2014b). Esse valor na área de ponderação Norte 2 é de 1.819,55 reais, isto significa que é 
menor do que a média dos domicílios permanentes rurais (IBGE, 2014a). 
 
O rendimento nominal mensal domiciliar per capita de São José dos Campos é superior a 
um salário mínimo em 62% dos domicílios. Já na área de ponderação Norte 2 em apenas 
44% dos domicílios (Figura 27). 
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Figura 27. Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita da área de ponderação Norte 2 e do município de 
São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014a); IBGE(2014b). 
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No que se refere à existência de bens duráveis, a Tabela 8 apresenta os domicílios 
permanentes urbanos e rurais que possuem rádio, televisão, máquina de lavar, geladeira, 
telefone celular, telefone fixo, microcomputador, internet, motocicleta e automóveis. Verifica-
se que os percentuais de domicílios rurais que possuem esses bens são inferiores aos dos 
domicílios urbanos, com exceção da motocicleta para uso particular. 
 
Tabela 8. Domicílios particulares permanentes com a existência de bens duráveis do município de 
São José dos Campos, em 2010.  

Bens duráveis 
Domicílios permanentes 

urbanos 
Domicílios 

permanentes rurais 
Total % Total % 

Rádio 161.598 87,1 3.154 82,7 
Televisão 182.785 98,5 3.618 94,8 
Máquina de lavar roupa 147.607 79,5 2.054 53,8 
Geladeira 183.586 98,9 3.650 95,7 
Telefone celular 169.098 91,1 3.032 79,5 
Telefone fixo 124.730 67,2 1.010 26,5 
Microcomputador 116.747 62,9 788 20,7 
Microcomputador – com acesso à Internet 97.356 52,4 408 10,7 
Motocicleta para uso particular 26.231 14,1 897 23,5 
Automóvel para uso particular 121.730 65,6 2.110 55,3 

Total de domicílios  185.635 100,0 3.815 100,0 
Fonte: IBGE (2014b). 
 
Na área de ponderação Norte 2 chama atenção os baixos percentuais de domicílios que 
possuem telefone celular e fixo, os demais dados encontram-se próximos a média dos 
domicílios permanentes rurais joseense (Tabela 9).  
 
Tabela 9. Domicílios particulares permanentes com a existência de bens duráveis na área de 
ponderação Norte 2 do município de São José dos Campos, em 2010. 

Bens duráveis 
Domicílios particulares permanentes 

Total % 
Rádio 4.907 85,3 
Televisão 5.523 96,0 
Máquina de lavar roupa 3.301 57,3 
Geladeira 5.602 97,3 
Telefone celular 2.733 47,5 
Telefone fixo 335 5,8 
Telefone fixo e celular 1.995 34,7 
Microcomputador 1.571 27,3 
Microcomputador – com acesso à Internet 853 14,8 
Motocicleta para uso particular 1.159 20,1 
Automóvel para uso particular 3.051 53,0 

Total de domicílios  5.756 100,00 
Fonte: IBGE (2014a). 
 
No que tange ao saneamento básico do município, a maioria da população é atendida com 
os serviços de água encanada, energia elétrica e coleta de lixo (Tabela 10). Em 2011, foram 
coletados 684,5 tonelada/dia de resíduos sólidos. Neste ano também, 88% do esgoto 
sanitário foi tratado (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012).  
 
Tabela 10. População residente em domicílios com água encantada, energia elétrica e coleta de lixo 
do município de São José dos Campos de 1991 a 2010. 

 1991 2000 2010 
% da população em domicílios com água encanada 97,44 97,75 98,84 
% da população em domicílios com energia elétrica 99,50 99,79 99,95 
% da população em domicílios com coleta de lixo 98,08 99,24 99,82 

Fonte: PNUD Brasil (2013). 
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A coleta seletiva do lixo em São José dos Campos teve início em 1990, com a 
implementação do projeto “Luxo do Lixo”, uma iniciativa da própria Prefeitura. O município 
elaborou o seu primeiro Plano Diretor de Resíduos Sólidos em 1989, o que comprova a 
tendência ao pioneirismo do município na questão ambiental. Em 2007, eram recolhidas 
diariamente 26 toneladas de materiais recicláveis, já em 2012, essa média elevou para 64 
toneladas (PAQUET, 2012). 
 
Ao analisar os dados da infraestrutura de saneamento, segundo o IBGE (2014b), verifica-se 
que a maior parte dos domicílios recebe água da rede geral de distribuição, dispõe da rede 
geral de esgoto ou pluvial e tem seu lixo coletado por serviço de limpeza (Tabela 11). 
 
Tabela 11. Domicílios particulares permanentes pela forma de abastecimento de água, destino do 
esgoto sanitário e do lixo no município de São José dos Campos em 2010. 

Infraestrutura de 
saneamento 

Formas utilizadas 
Número de 
domicílios 

Forma de 
abastecimento de 

água 

Rede geral de distribuição 169.407 
Poço ou nascente na propriedade 780 
Outro 469 

Destino do esgoto 
sanitário 

Rede geral de esgoto ou pluvial 165.377 
Fossa séptica  1.919 
Outro 3.289 

Destino do lixo 
Coletado diretamente por serviço de limpeza 158.693 
Coletado em caçamba de serviço de limpeza 11.844 
Outro 119 

Fonte: IBGE (2014b). 
 
Dos domicílios particulares permanentes da área de ponderação Norte 2, 98,8% possuíam 
água canalizada em pelo menos um cômodo em 2010, mas destes em apenas 55,4% eram 
abastecidos pela rede geral de distribuição (IBGE, 2014a). 
 
Quanto à adequação da moradia, segundo as características do entorno dos domicílios em 
2010, 165.718 domicílios particulares permanentes foram considerados adequados, ou seja, 
possuem rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto e coleta de lixo. São 
semiadequados cerca de 4.905, pois conta com pelo menos um serviço inadequado. 
Apenas 33 domicílios são inadequados, já que estes possuem abastecimento de água 
proveniente de poço ou nascente ou de outra forma, sem banheiro e sanitário ou com 
escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou outra forma e lixo queimado, 
enterrado ou jogado em terreno baldio ou outro destino (IBGE, 2014b). 
 
O valor do rendimento nominal médio dos domicílios particulares permanentes por 
adequação é de 4.298,03 reais nos adequados, de 2.102,90 reais nos semiadequados e de 
880,12 reais nos inadequados (IBGE, 2014b). 
 

Aglomerados Subnormais 
 
Para o IBGE (2010), aglomerados subnormais “é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 
unidades habitacionais (barracos, casas etc) carentes, em sua maioria de serviços públicos 
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia 
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa”. 
   
Em 2010, São José dos Campos contava com 2.015 domicílios particulares em 
aglomerados subnormais, onde residiam 7.310 pessoas. Esses aglomerados encontram-se 
em uma área de 171,8 ha, com uma densidade demográfica de 42,6 hab/ha e uma 
densidade de domicilio de 11,7 dom/ha (IBGE, 2014b).  
 
A Figura 28 mostra a localização desses aglomerados subnormais em São José dos 
Campos, observa-se que nenhum deles apresenta-se próximo ao PNMAR. 
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Figura 28. Localização dos aglomerados subnormais do município de São José dos Campos e entorno em 2010. 
Fonte: IBGE (2014a). 
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Os domicílios contam com apenas um pavimento construído (IBGE, 2014b). Entre eles, não 
existem espaçamento entre as construções em 1.533 domicílios que estão distribuídos por 
51,7 hectares (Tabela 12). 
 
Tabela 12. Domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais e a 
área, por espaçamento entre as construções do município de São José dos Campos, em 2010. 
 Sem espaçamento Espaçamento médio Espaçamento grande 
Número de domicílios 1.533 379 103 
Área (ha) 51,7 55,0 65,1 
Fonte: IBGE (2014b). 
 
A maioria dos domicílios particulares ocupados nos setores censitários de aglomerados 
subnormais estão em terrenos planos ou com colina suave (Tabela 13). 
 
Tabela 13. Domicílios particulares ocupados em setores censitários de aglomerados subnormais e a 
área, por características e localização predominantes do sítio urbano do município de São José dos 
Campos, em 2010. 

Característica e localização do sítio urbano No de Domicílios Área (ha) 
Margem de córregos, rios ou lagos/lagoas 120 1,7 
Unidade de Conservação 375 7,6 
Colina Suave 553 122,4 
Plano 967 40,1 

Fonte: IBGE (2014b). 
 
Os tipos de vias de circulação interna dos aglomerados subnormais são ruas, beco/travessa 
e caminho/trilha, que atendem 1.307, 660 e 48 domicílios, respectivamente. Por isso, esses 
domicílios podem ser acessados por caminhões, carro, motocicletas e a pé/bicicleta; em 650 
domicílios, o acesso é a pé ou por bicicleta (IBGE, 2014b). 
 
Esses aglomerados subnormais podem acumular lixo nas encostas, bem como o 
lançamento de águas servidas causam instabilidade com possibilidade de escorregamentos. 
Nas baixadas podem causar impactos como poluição dos córregos com lixo e esgoto, 
assoreamento e inundação (ALMEIDA e FREITAS, 1996). 
 
Segundo Abreu (2011), São José dos Campos implementou diversas políticas de 
reassentamento de famílias em conjuntos habitacionais de interesse social no período de 
2000 a 2011, no qual totalizou 1820 famílias atendidas.  
 
Educação e Saúde 
 
A evolução da escolaridade da população de São José dos Campos mostra uma redução 
significativa de analfabetos, de 9% em 1991 caiu para 3% em 2010. Observa-se ainda, uma 
ampliação significativa do ensino médio e superior completo (Figura 29). Em 2010, a 
população joseense alfabetizada era de 562.624 pessoas (IBGE, 2014b). 
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Figura 29. Escolaridade da População com 25 anos ou mais do município de São José dos Campos 
de 1991, 2000 e 2010. 
Fonte: PNUD BRASIL (2013). 
 
A Figura 30 expõe a escolaridade das pessoas de 10 anos ou mais da área de ponderação 
Norte 2, verifica-se que 56% são classificadas em sem instrução ou Ensino Fundamental 
incompleto. Não é possível fazer comparações entre esses dados e do município, devido a 
diferença de idade dos dados. 
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Figura 30. Escolaridade das pessoas de 10 anos ou mais de idade da área de ponderação Norte 2 
do município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014a).  
 
O município de São José dos Campos conta com 210 escolas de ensino pré-escolar, 171 de 
ensino fundamental, 80 de ensino médio e 12 de ensino superior (Tabela 14). Em 2010, 
133.755 pessoas frequentavam escola ou creche da rede pública e 56.141, a rede particular, 
distribuídas conforme a Tabela 15.  
 
Tabela 14. Rede escolar do município de São José dos Campos, em 2012. 

 Ensino Pré-
escolar 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ensino 
superior 

Escola privada 139 55 30 7 
Escola pública estadual 1 71 50 2 
Escola pública municipal 70 45 0 0 
Escola pública federal 0 0 0 3 
Total 210 171 80 12 

Fonte: IBGE (2014b). 
 
Tabela 15. Pessoas que frequentavam escola ou creche da rede particular e da rede pública, por 
curso que frequentavam do município de São José dos Campos, em 2010. 

 
Rede Particular Rede Pública 

Creche 2.778 4.357 

Pré-escola 4.408 15.604 

Classe de alfabetização 740 3.844 

Alfabetização de jovens e adultos 224 1.461 

Fundamental 13.680 71.709 

Médio 8.764 30.315 
Superior de graduação  21.911 4.977 
Especialização, mestrado ou doutorado 3.636 1.489 

Fonte: IBGE (2014b).  
 
No que se refere à infraestrutura de saúde, São José dos Campos contava, no ano de 2009, 
com 230 estabelecimentos privados, destes 36 prestam serviço ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), e 59 estabelecimentos públicos municipais. O número de leitos da rede privada são 
1.032, destes 702 podem ser utilizados pelo SUS, e 387 leitos públicos municipais (IBGE, 
2014b). 
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As morbidades hospitalares representam o conjunto de indivíduos que adoeceram e foram 
internados em um determinado período e pelas causas. Em 2012 totalizaram 1604 
internações, sendo as principais: doenças no aparelho respiratório, no aparelho circulatório 
e de neoplasias e tumores (Tabela 16). 
 
Tabela 16. Morbidades hospitalares do município de São José dos Campos em 2012. 

Causas Número de 
doentes 

Doenças infecciosas e parasitárias 145 
Neoplasias e tumores 247 
Doenças: sangue, órgãos hematológicos e transtornos imunitários 9 
Doenças: endócrinas, nutricionais e metabólicas  51 
Transtornos mentais e comportamentais 9 
Doenças: sistema nervoso 31 
Doenças: aparelho circulatório 282 
Doenças: aparelho respiratório 310 
Doenças: aparelho digestivo 180 
Doenças: pele e do tecido subcutâneo 21 
Doenças: osteomuscular e tecidos conjuntivo 10 
Doenças: aparelho geniturinário 106 
Doenças originadas no período perinatal 34 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas  6 
Sintomas, sinais e achados em exames clínicos e laboratoriais 51 
Lesões, envenenamentos e causas externas 111 
Contatos com serviços de saúde 1 
  TOTAL 1604 

Fonte: IpeaGEO (2014) 
 
Dessa forma, verifica-se que as “doenças da civilização” têm uma participação significativa e 
evidencia os problemas relacionados aos hábitos de vida urbana. “Doenças da civilização” 
são as doenças que são fortemente influenciadas pelos hábitos de vida, tais como 
hipertensão arterial, doenças nas coronárias, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, 
osteoporose, câncer, obesidade e doenças pulmonares crônicas (CARVALHO, 1999). 
 
Indicadores Sociais 
 
Os indicadores sociais de São José dos Campos mostram as desigualdades interna do 
município, como pode ser observado nos dados do Índice de Desenvolvimento Humano - 
IDH, Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS e Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social - IPVS, apresentado a seguir. 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), medida proposta pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) é um indicador social que evidencia a qualidade de 
vida da população ao analisar a renda, educação e saúde. Este varia de 0 a 1, onde quanto 
maior o valor maior o desenvolvimento. Deste modo, estes podem ser classificados em: 
baixo desenvolvimento humano, entre 0 a 0,499; médio desenvolvimento humano, entre 
0,500 a 0,799; elevado desenvolvimento humano, entre 0, 800 a 0,899; e, muito elevado 
desenvolvimento humano, acima de 0,900. 
 
A Tabela 17 apresenta a evolução do IDHM de São José dos Campos e de seus 
componentes. O município alcançou um elevado desenvolvimento humano em 2010, porém, 
quando se analisa os componentes, verifica-se que o IDHM Educação possui os piores 
valores e, por isso, necessita de investimentos do poder público. Este é o único componente 
classificado com médio desenvolvimento humano. 
 
Tabela 17. Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes do município de São José dos 
Campos de 1991, 2000 e 2010. 

IDHM e seus componentes 1991 2000 2010 
IDHM 0,607 0,739 0,807 
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IDHM e seus componentes 1991 2000 2010 
IDHM Educação 0,409 0,655 0,764 
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 43,71 58,06 70,28 
% de 5 a 6 anos na escola 42,26 73,87 93,09 
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com 
fundamental completo 

62,72 85,00 89,77 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 35,88 71,12 78,58 
% de 18 a 20 anos com médio completo 17,32 47,92 56,79 
IDHM Longevidade 0,754 0,807 0,855 
Esperança de vida ao nascer 70,23 73,39 76,27 
IDHM Renda 0,727 0,765 0,804 
Renda per capita 739,61 936,61 1190,96 
Fonte: PNUD BRASIL (2013). 
 
Entretanto, São José dos Campos encontra-se entre os municípios com os melhores índices 
de desenvolvimento humano estadual e do Brasil. Segundo o PNUD Brasil (2013), o 
município de São José dos Campos ocupa a 24ª posição, em 2010, em relação entre os 
5.565 municípios do Brasil, e a 12ª posição, em relação aos 645 outros municípios de São 
Paulo. 
 
O IDH-2010 revela a melhora nos índices de mortalidade infantil, o qual reduziu de 17,8 por 
mil nascidos vivos em 2000 para 13,5 em 2010. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do 
estado de São Paulo e do Brasil eram 13,9 e 16,7 por mil nascidos vivos respectivamente 
(PNUD BRASIL, 2013). Assim, o município apresenta taxas inferiores a do estado e do 
Brasil. 
  
O estado de São Paulo, buscando caracterizar o desenvolvimento humano dos municípios, 
criou o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), que compreenderia 
conjuntamente ao IDH, as condições de vida da população.  
 
Os indicadores do IPRS sintetizam a situação de cada município no que diz respeito à 
riqueza, escolaridade e longevidade em uma escala de 0 a 100. Os municípios são 
classificados em cinco grupos do IPRS, que resume a situação dos municípios nos três 
eixos, sem ordená-los. 
 
São José dos Campos classificou-se no Grupo 1, que engloba os municípios com nível 
elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais nas edições de 2008 e 2010 do 
IPRS. A Tabela 18 mostra a evolução do IPRS de São José dos Campos, percebe-se que 
os indicadores de riqueza e escolaridade aumentaram, já os de longevidade mantiveram-se 
estáveis. Mesmo com a melhora das pontuações, sua posição estadual diminuiu (SEADE, 
2012). 
 
Tabela 18. Evolução do IPRS do município de São José dos Campos em 2008 e 2010. 

 2008 2010 

Dimensões Pontuação Posição 
Estadual 

Pontuação Posição 
Estadual 

Riqueza 46 25ª 47 33ª 
Longevidade 73 117ª 73 149ª 
Escolaridade 48 193ª 55 221ª 

Fonte: SEADE (2012). 
 
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) permite identificar o grau de 
vulnerabilidade social da população a partir de uma combinação entre as dimensões 
demográfica e socioeconômica. Esse indicador permite identificar os fatores específicos que 
produzem a deterioração das condições de vida numa comunidade, auxiliando na definição 
de prioridades para o atendimento da população mais vulnerável (SEADE, 2013).   
 
Os setores censitários com pelo menos 50 domicílios particulares permanentes foram 
classificados em sete grupos. A Figura 31 apresenta a distribuição da população segundo 
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os grupos do IPVS do estado de São Paulo e São José dos Campos. Nota-se que os 
índices de São José dos Campos são melhores aos do Estado. No entanto, quase 10% da 
população joseense possui alta vulnerabilidade social. 
 

 
Figura 31. Distribuição da População, segundo grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
(IPVS) do estado de São Paulo e do município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: SEADE (2013). 
 
A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média era 
de R$3.174, sendo que em 12,4% dos domicílios não ultrapassa meio salário mínimo per 
capita. A idade média dos chefes de domicílio era de 46 anos e aqueles com menos de 30 
anos representam 13,2% do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 13,4% 
tinham até 30 anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,1% do 
total da população (SEADE, 2013).  
 
A Tabela 19 apresenta as características dos grupos do IPVS de São José dos Campos em 
2010. Quanto maior a vulnerabilidade social, menor a renda domiciliar nominal em média e 
maior o número de crianças com menos de seis anos, de mulheres responsáveis pelos 
domicílios com menos de 30 anos e de domicílios com menos de 30 anos. Esses dados 
indicam que a população pobre é constituída por muitos jovens que necessitam de 
investimento na área de educação e de geração de renda, de modo a romper o ciclo da 
pobreza. 
 
Ao analisar das classes de IPVS (Figura 32), verifica-se que os setores censitários 
analisados próximos ao PNMAR apresentam principalmente vulnerabilidade alta (rurais), 
mas ainda notam-se áreas com vulnerabilidade muito baixa, vulnerabilidade alta (urbanos) e 
vulnerabilidade baixa.  
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Tabela 19. Características dos grupos do IPVS do município de São José dos Campos em 2010. 

Características 
1. Baixíssima 

vulnerabilidade 

2. 
Vulnerabilidade 

muito baixa 

3. 
Vulnerabilidade 

baixa 

4. 
Vulnerabilidade 
média – setores 

urbanos 

5. 
Vulnerabilidade 
alta – setores 

urbanos 

6. 
Vulnerabilidade 

muito alta – 
aglomerados 
subnormais 

7. 
Vulnerabilidade 
alta – setores 

rurais 

População 58.258 283.403 132.679 90.024 48.622 7.048 4.845 
Domicílios 
particulares 

permanentes 
21.508 85.694 39.796 24.687 13.003 1.941 1.455 

Renda domiciliar 
nominal média (em 

reais) 
8.113 3.015 2.504 1.700 1.463 848 1.260 

Domicílios com 
renda per capita de 

até meio salário 
mínimo 

1,1% 8,6% 11,8% 22,8% 29,8% 52,2% 32,8% 

Idade média do 
responsável pelo 

domicílio 
47 49 42 47 42 39 48 

Responsáveis 
pelos domicílios 

com menos de 30 
anos 

12,1% 10,0% 19,0% 12,0% 18,8% 29,1% 12,4% 

Mulheres 
responsáveis pelos 

domicílios com 
menos de 30 anos 

14,2% 9,0% 20,3% 9,3% 18,6% 32,0% 11,7% 

Crianças com 
menos de 6 anos 

no total da 
população 

6,9% 6,8% 9,3% 8,9% 10,7% 14,9% 9,9% 

Fonte: SEADE (2013).
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Figura 32. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social dos setores censitários do município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: SEADE (2013). 
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Borges (2004) enfatiza as desigualdades sociais ao expor o resultado do Atlas da Exclusão 
Social de 2003. Nele, São José dos Campos apresentou um índice médio de exclusão social 
considerando que os índices variam de 0 a 1, quanto mais próximo a 1, melhor é a situação. 
“O índice de pobreza foi (0,811) e poder-se-ia concluir que a riqueza gerada nas indústrias 
de São José dos Campos reflete-se em uma boa condição de vida de sua população se não 
fosse o alto índice de desigualdade social (0,175)” (BORGES, 2004). 
 
O Índice de Futuridade é um indicador que caracteriza o município quanto às suas iniciativas 
de Assistência Social à pessoa idosa, na busca de um envelhecimento digno e saudável de 
seus munícipes. Ele varia de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, melhores são as 
condições oferecidas aos idosos, no que se refere à saúde, aos serviços sociais e às 
atividades esportivas e culturais (SEADE, 2014a). 
 
Em 2008, o Índice de Futuridade de São José dos Campos foi de 61,1. Ao analisar as 
dimensões analisadas no Índice de Futuridade (Tabela 20), verifica-se que as dimensões de 
proteção social e saúde oferecem as piores condições aos idosos. 
 
Tabela 20. Dimensões do Índice de Futuridade do município de São José dos Campos em 2008. 

Dimensões Índice Descrição 
Proteção 

Social 52,7 Quantifica a cobertura das ações de proteção social, realizadas na 
esfera da assistência social. 

Participação 100,0 Identifica à oferta de atividades e/ou programas de cultura, esporte e 
turismo, realizados pela prefeitura. 

Saúde 60,9 
Mensura as condições de saúde do idoso, baseado na taxa de 
mortalidade de pessoas entre 60 e 69 anos, considerada precoce, e 
na proporção de óbitos nessa faixa. 

Fonte: SEADE (2014a). 
 
Outro indicador social são os índices de violência, verifica-se que a taxa de delito por cem 
mil habitantes manteve-se quase constante no período de 1999 a 2013, com um pico 
significativo entre 2005 e 2006 (Figura 33). 
 

 
Figura 33. Evolução da taxa de delito por 100 mil habitantes do município de São José dos Campos 
de 1999 a 2013. 
Fonte: SÃO PAULO (2014). 
  
A evolução das ocorrências policiais do município de São José dos Campos entre 2001 e 
2013 mostra uma redução significativa de homicídios dolosos. Os demais dados oscilaram 
nesse período (Tabela 21).  
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Tabela 21. Evolução das ocorrências policiais do município de São José dos Campos de 2001 a 
2013. 

Ano Homicídio Doloso Furto Roubo Furto e Roubo de Veículos 
2.001 231 4.606 2.935 3.112 
2.002 186 4.759 2.861 2.591 
2.003 175 5.390 3.324 2.742 
2.004 139 5.967 2.893 2.842 
2.005 85 6.807 3.469 3.207 
2.006 86 6.670 3.380 3.083 
2.007 70 6.505 3.380 2.408 
2.008 57 5.693 3.197 2.768 
2.009 69 5.947 3.847 2.734 
2.010 55 6.126 3.539 2.523 
2.011 62 6.024 3.487 2.859 
2.012 66 6.007 3.012 2.855 
2.013 65 5.847 2.872 2.907 

Fonte: SÃO PAULO (2014). 
 
Dessa forma, São José dos Campos necessita de políticas que ofereçam serviços que 
estimulem o convívio familiar e comunitário, o acesso à renda e a proteção integral em 
casos de perda total com vinculo familiar. Além disso, deve melhorar as condições de saúde 
dos idosos. 
 
• Aspectos Econômicos  
 
Dados econômicos 
 
São José dos Campos contava com 30.510 empresas, em 2012. Nos últimos seis anos, 
ocorreu ampliação de estabelecimentos em todos os setores, exceto o da Administração 
Pública (Tabela 22). 
 
Tabela 22. Estabelecimentos por setor no município de São José dos Campos em 2007 a 2012. 

Ano Geral Indústria Serviços Comércio Construção civil Adm. pública Outros 

2007 26.337 1.462 11.807 11.742 920 33 373 

2008 27.134 1.516 12.342 11.803 1.087 25 361 

2009 28.506 1.557 13.235 12.058 1.260 24 372 

2010 28.952 1.599 13.704 11.792 1.445 26 386 

2011 30.084 1.659 14.411 11.733 1.690 25 566 

2012 30.510 1.798 14.671 11.713 1.790 26 512 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2014). 
 
Os estabelecimentos são, em sua maioria, pequenos com até quatro empregados. O 
número de empresas com mais de mil empregados mantém-se estável desde 2009 (Tabela 
23). 
 
Tabela 23. Estabelecimentos por tamanho no município de São José dos Campos, em 2007 a 2012. 

Ano 
Número de empregados 

0 1 a 4 5 a 9 10 a 19 
20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
mais 

2007 16.565 5.710 1.925 1.110 653 195 113 34 14 18 

2008 16.799 5.957 2.065 1.189 674 252 125 41 13 19 

2009 17.634 6.252 2.204 1.236 728 247 125 47 11 22 

2010 17.475 6.562 2.296 1.325 782 281 142 55 12 22 
2011 18.013 6.916 2.380 1.407 858 272 154 49 13 22 

2012 17.847 7.215 2.567 1.455 894 301 149 50 10 22 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2014). 
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Em 2012, os setores com mais empregados formais foram serviços, comércio e indústrias. A 
evolução dos empregos formais apresenta um crescimento gradativo nos setores de 
serviços e comércio e uma retração na indústria, construção civil, administração pública e 
outros (Figura 34). 
 
A Tabela 24 apresenta a ocupação principal das pessoas com 10 anos ou mais da área de 
ponderação Norte 2. Percebe-se uma importante participação das ocupações elementares, 
isto significa que a população tem ocupações para as quais não se pressupõe níveis 
específicos de formação, tais como vendedores de rua, domésticas, porteiros, entregadores, 
vigias, trabalhadores não qualificados da agricultura, entre outros (COMIN e BARBOSA 
(2011). 
 
Tabela 24. Ocupação no trabalho principal de pessoas de 10 anos ou mais de idade na área de 
ponderação Norte 2 do município de São José dos Campos, em 2010. 

Funções Total 
Diretores e gerentes 211 
Profissionais das ciências e intelectuais 388 
Técnicos e profissionais de nível médio 400 
Trabalhadores de apoio administrativo 315 
Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados 1.136 
Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca 400 
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes 
mecânicas e outros ofícios 

1.222 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 452 
Ocupações elementares 3.166 
Ocupações mal definidas 712 
Total 8.402 

Fonte: IBGE (2014a). 
 
Das pessoas ocupadas, cerca de 2.664 trabalham no domicílio de residência. Por isso, as 
demais precisam se deslocar diariamente como verificada na Tabela 25.  
 
Tabela 25. Pessoas ocupadas com tempo habitual de deslocamento para o trabalho na área de 
ponderação Norte 2 do município de São José dos Campos em 2010. 

Tempo de deslocamento Pessoas Ocupadas 
Até 5 minutos 345 
De 6 minutos até meia hora 2.148 
Mais de meia hora até uma hora 2.197 
Mais de uma hora até duas horas 719 
Mais de duas horas 44 

Fonte: IBGE (2014a). 
  
A remuneração formal média em reais ampliou em todos os setores no período de 2007 a 
2012 (Tabela 26). As melhores remunerações encontram-se na indústria e administração 
pública. 
 
Tabela 26. Remuneração formal média em reais no município de São José dos Campos, em 2007 a 
2012. 

Ano Geral Indústria Serviços Comércio Construção 
civil 

Adm. 
pública 

Outros 

2007 1.717,07 3.191,84 1.085,16 915,42 1.344,39 3.106,52 1.043,38 

2008 1.724,12 3.285,47 1.090,76 953,21 1.499,27 3.531,97 1.225,12 

2009 1.826,99 3.512,36 1.168,33 1.029,48 1.711,74 4.189,22 1.242,14 

2010 1.846,49 3.700,31 1.182,64 1.071,15 2.196,57 4.483,37 1.515,28 

2011 1.950,47 3.962,75 1.297,52 1.194,88 1.626,29 4.622,48 1.657,85 

2012 2.611,81 4.895,83 1.696,57 1.474,37 1.547,27 5.368,47 2.210,58 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2014). 
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Figura 34. Empregos formais por setor no município de São José dos Campos em 2007 a 2012. 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2014).  
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Em 2010, São José dos Campos contava com 71.590 aposentados ou pensionistas. Destes, 
22.566 estavam ocupados (IBGE, 2014b). 
 
Segundo o PNUD Brasil (2013), a taxa de desocupação de pessoas com 18 anos ou mais 
reduziu de 17,25 para 7,11 no período entre 2000 e 2010. O grau de formalização dos 
ocupados aumentou de 69,56 para 73,29, neste mesmo período. 
 
Das pessoas de 10 anos ou mais de São José dos Campos, 31,2% declararam-se sem 
rendimento em 2010. A classe de rendimento nominal mensal de 1 a 5 salários mínimos se 
destacou no município (Figura 35). Já na área de ponderação Norte 2, a maioria das 
pessoas tem rendimento menor que 2 salários mínimos (Figura 36). 
 

 
Figura 35. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal do 
município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014b). 
 

 
Figura 36. Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal da área 
de ponderação Norte 2 do município de São José dos Campos em 2010. 
Fonte: IBGE (2014a). 
 
A formação do PIB Municipal tem na indústria e serviços, os maiores rendimentos. A 
evolução do valor adicionado por setores e do PIB mostram um crescimento constante, com 
exceção da agropecuária que apresentou uma queda em 2011 (Tabela 27). 
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Tabela 27. Valor Adicionado total, por setores de atividade econômica, PIB total e per capita do 
município de São José dos Campos de 2007 a 2011. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Agropecuária (milhões de reais) 21,29 23,16 25,31 40,93 31,73 

Indústria (milhões de reais) 7.746.78 9.206, 38 9.996,94 10.644,86 10.369,97 

Serviços (milhões de reais) 7.499,31 8.481,86 9.323,66 10.127,73 11.063,77 

Impostos (milhões de reais) 2.369,48 2.989,27 2.666,20 3.294,96 3.746,99 

PIB (milhões de reais) 17.639,86 20.700,68 22.015,10 24.108,48 25.212,47 

PIB per capita (reais) 29.296,92 33.888,21 35.521,74 38.321,81 39.544,94 

Fonte: SEADE (2014b). 
 
O PIB per capita cresceu no período de 2007 a 2011. Esse crescimento é superior ao PIB 
do estado de São Paulo, como é possível perceber na Figura 37. 
 

 
Figura 37. PIB per capita do município de São José dos Campos e Estado de São Paulo, em 2007 a 
2011. 
Fonte: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (2014). 
 
Em 2012, São José dos Campos atingiu superávit de 2.684,2956 milhões de dólares em sua 
balança comercial. Suas exportações corresponderam a 6.300,6278 milhões de dólares e as 
importações, 3.616,3322 milhões de dólares (FIESP, 2014). 
 
As atividades agropecuárias, apesar da pequena participação no PIB Municipal, encontram-
se presente no município de São José dos Campos. A Tabela 28 mostra a quantidade 
produzida, o valor da produção e a área colhida da produção agrosilvopastoril. As culturas 
do arroz, batata e feijão, bem como a produção de leite de vaca, ovos de galinha e madeira 
em tora para papel e celulose estão presentes nos três anos analisados. 
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Tabela 28. Produção de lavoura temporária, lavoura permanente, pecuária, extração vegetal e silvicultura do município de São José dos Campos em 2010 a 2012. 

Produto 
Quantidade produzida (toneladas) Valor da produção (mil reais) Área colhida (hectares) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Arroz (em casca)  23 930 1.085 13 465 638 10 310 310 

Batata inglesa  3.000 2.400 2.400 2.640 1.968 2.280 100 80 80 

Cana-de-açúcar 5.400 - - 351 - - 180 - - 

Feijão (em grão) 350 450 180 294 378 378 350 450 150 

Mandioca 2.900 2.900 - 406 2.030 - 135 135 - 

Milho (em grão) 791 - - 300 - - 255 - - 

Laranja  - 960 450 - 336 113 - 120 20 

Limão  - - 55 - - 32 - - 3 

Tangerina  - - 70 - - 39 - - 4 

Leite de vaca 24.600* 24.990* 22.740* - 17.243 20.693 - - - 

Ovos de galinha 116** 119** 119** - 157 281 - - - 
Madeira em tora para 
papel e celulose  163.172*** 29.828*** 4.370*** 13.706 2.535 389 - - - 

Fonte: IBGE (2014b). 
*Quantidade produzida: mil litros; **Quantidade produzida: mil dúzias; ***Quantidade produzida: m3
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Os rebanhos municipais mantiveram-se constante nos anos de 2010 a 2012, com uma 
pequena redução no rebanho dos bovinos e vacas ordenhadas (Tabela 29). Essa redução 
também é verificada na Tabela 28, com a redução da produção de leite. 
 
Tabela 29. Rebanhos do município de São José dos Campos em 2010 a 2012. 

Tipo de Rebanho 
Cabeças 

2010 2011 2012 
Asininos 15 15 15 
Bovinos 60.812 62.000 56.500 
Bubalinos 454 667 717 
Caprinos 380 400 410 
Equinos 2.000 2.000 2.000 
Galinhas 10.000 10.500 10.550 
Galos, frangas, frangos e pintos 38.000 40.000 40.500 
Muares 125 130 130 
Ovinos 380 410 415 
Suínos 3.680 3.890 3.945 
Vacas ordenhadas 14.500 14.700 13.500 

Fonte: IBGE (2014b). 
 
O Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São 
Paulo (LUPA) de 2007/08 mostra que São José dos Campos possuía 987 unidades de 
produção (UPA). Observa-se que o uso predominante das UPAs são a pastagem e o 
reflorestamento (Tabela 30). 
 
Tabela 30. Área das atividades agrosilvopastoris das Unidades de Produção Agropecuária do 
município de São José dos Campos em 2007/08. 

Uso No de UPAs Área (hectare) 
Cultura perene 159 92,7 
Cultura temporária 363 1.126,1 
Pastagens 930 39.546,1 
Reflorestamento  151 13.886,2 
Vegetação natural 556 11.296,8 
Vegetação de brejo e várzea 6 219,0 

TOTAL 987 68.655,1 
Fonte: SÃO PAULO (2008). 
 
Apenas 3,4% das UPAs utilizam práticas de conservação de solo e 2,6% realiza análise de 
solos. Em 45,2%, os proprietários residem na própria UPA (SÃO PAULO, 2008). 
 
As formas de uso e ocupação dos solos podem dinamizar os processos do meio físico e/ou 
geram problemas ambientais. A cobertura vegetal natural e a vegetação de brejo e várzea, 
bem com o reflorestamento, possuem uma ação protetora em relação aos processos de 
movimentos de massa. Os campos, quando em relevo mais movimentado, podem ocorrer 
processos erosivos. Já o uso hortifrutigranjeiro agrava os processos erosivos e o 
assoreamento dos cursos d’água. Além disso, quando associado ao manejo inadequado do 
solo e o uso intensivo de fertilizantes e pesticidas podem gerar poluição dos recursos 
hídricos, perda da fertilidade do solo e esgotamento do solo para determinadas culturas 
(ALMEIDA e FREITAS, 1996). 
 
O parque industrial de São José dos Campos é bastante diversificado, sobressaindo-se no 
cenário nacional pelo desempenho nos seguintes setores: aeroespacial, automobilístico, 
espacial, defesa, química, farmacêutica, óleo e energia. A Tabela 31 apresenta os principais 
setores e empresas de São José dos Campos. 
 
Tabela 31. Principais setores e empresas do município de São José dos Campos. 

Setor Empresas 
Aeroespacial Aernnova, Avibrás, Digix, Eleb, Embraer, Mectron, Sk10, Sobraer. 
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Setor Empresas 

Automobilístico Eaton, General Motors, Heatcraft, Johnson, Controls, Orion, Parker 
Hannifin, TI Automotive, Trelieborg. 

Alimentos J. Macedo 
Telecomunicações Amplimatic, Erisson, Huuber Suhner, Somacis. 

Químico e 
Farmacêutico 

Basf, BBA Bidim, Crylor, Kodak, Janssen Cilag, Johnson & Johnson, 
Monsanto, Radicifibras.  

Eletro-eletrônicos Hitachi, Panasonic, Sun-tech. 
Óleo e energia Petrobrás, Vale Soluções em Energia (VSE). 

Têxtil Parahyba 
Metalúrgico Gerdau e Prolind, Logística, Cragea, LTA, Minoica e Sat Log. 

Fonte: Buonomo (2011). 
 
As indústrias podem causar erosão na fase da implantação e no seu funcionamento, 
poluição dos recursos hídricos por lançamento direto de rejeitos, poluição atmosférica e do 
solo (ALMEIDA e FREITAS, 1996). 
 
Indicadores econômicos 
 
Para Barros, Henriques e Mendonça (2001), pobreza refere-se “a situações de carência em 
que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizente com as 
referências socialmente estabelecidas em cada contexto histórico”.  
 
O Índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 
segundo a renda per capita, seu valor varia de 0, quando não há desigualdade, a 1, quando 
a desigualdade máxima. A desigualdade de São José dos Campos aumentou entre 1991 e 
2000, com leve queda entre 2000 e 2010, enquanto o estado de São Paulo e o Brasil 
apresentaram redução (Figura 38). 
 

 
Figura 38. Evolução do Índice de Gini do município de São José dos Campos, estado de São Paulo e 
Brasil em 1991 a 2010. 
Fonte: PNUD Brasil (2013), IBGE (2014b). 
 
A estratégia para combater a pobreza e a desigualdade visualizada na evolução do Índice 
de Gini mostra a necessidade do crescimento da renda per capita ou da distribuição mais 
igualitária da renda. Dessa forma, “uma combinação de políticas que estimulem o 
crescimento econômico e diminuam a desigualdade, em princípio, aparenta conceder maior 
eficácia e velocidade ao processo de combate à pobreza” (BARROS, HENRIQUES e 
MENDONÇAS, 2001). 
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Conforme verificado anteriormente, o PIB Municipal e o PIB per capita apresentaram um 
crescimento constante desde 2007 (Tabela 27). Dessa forma, agora necessita-se de um 
esforço do poder público para diminuir a desigualdade de renda. 
 
Pressões e Ameaças / Pontos Fortes e Oportunidades 
 
Como força impulsora observa-se que a UC pode torna-se uma fonte geradora de renda aos 
moradores do entorno, os quais poderão comercializar produtos aos visitantes ou mesmo 
conseguir empregos na UC ou nos empreendimentos relacionados ao turismo ecológico. 
Isto permitirá reduzir a alta vulnerabilidade social do entorno. 
 
Além disso, a UC é um espaço propício para realizar atividades de educação ambiental e de 
recreação em contato com a natureza para São José dos Campos e os municípios da 
região. 
 
A alta vulnerabilidade social pode tornar-se uma ameaça a UC, se não ocorrer políticas 
públicas voltadas a essa população. Por isso, esse tema deve ser inserido no Plano de 
Manejo. 
 
Considerações Finais 
 
São José dos Campos é uma cidade com projeção regional e internacional, graças a seu 
desempenho econômico no setor industrial. Possui uma localização estratégica entre o Rio 
de Janeiro e São Paulo.  
 
As origens de seu território remontam ao século XVI, com a concessão de sesmarias a 
pedido de padres jesuítas. Em sua evolução, o município passou por quatro distintas fases, 
a saber: o ciclo do algodão, o ciclo do café, a fase sanatorial e a fase industrial. Sendo que 
nas duas últimas fases, ocorreram diversas políticas públicas que permitiram um rápido 
desenvolvimento urbano. 
 
Devido ao processo de industrialização, observa-se um rápido crescimento populacional 
superior ao do estado de São Paulo a partir de 1950. Contava com uma população de 
629.106 habitantes em 2010, destes apenas 3,1% encontram-se na área de ponderação 
Norte 2 e 0,6%,  nos setores censitários analisados.  
 
Essa população municipal caracteriza-se pelo predomínio de mulheres, pela queda na taxa 
de natalidade, pelo envelhecimento populacional e por um intenso processo migratório. Na 
área de ponderação bem como nos setores censitários verifica-se um leve aumento na taxa 
de natalidade. 
 
O PNMAR, bem como a sua área de influência, localiza-se na zona rural. Percebe-se que a 
maioria dos domicílios de São José dos Campos encontra-se na zona urbana e são 
principalmente próprios, de alvenaria com revestimento nas paredes externas e apresentam 
densidade de moradores de 3,32.  
 
Ao observar a existência de bens duráveis nota-se que os percentuais de domicílios rurais 
que possuem esses bens são inferiores aos domicílios urbanos. Os bens dos domicílios da 
área de ponderação Norte 2 assemelham-se aos dos domicílios rurais. 
  
No que tange o saneamento básico, a maioria da população joseense é atendida pelos 
serviços de água encanada, energia elétrica e coleta do lixo. Sendo considerados pelo IBGE 
(2014b), domicílios adequados. Existem aglomerados subnormais no município, mas 
nenhum próximo a área do PNMAR. 
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Em 2012, os setores econômicos que mais empregaram foram serviços, comércio e 
indústrias. As classes de rendimento nominal mensal que se destacou para o município foi 
entre 1 a 5 salários mínimos, já na área de ponderação Norte 2, os menores a 2. A 
agropecuária tem uma pequena participação no PIB municipal. 
 
Nas últimas décadas observa-se uma redução significativa de analfabetos e 51% possui 
ensino médio ou superior completo. Mesmo com essa melhoria, os indicadores sociais 
mostram graves desigualdades no interior do município. 
 
São José dos Campos possui IDH elevado e nível elevado de renda, além disso conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil. Os índices de IPVS são melhores aos do Estado, mas quase 
10% da população joseense possui alta vulnerabilidade social. Nos setores censitários 
analisados próximos ao PNMAR predomina alta vulnerabilidade. Essa desigualdade é 
confirmada pelo Índice de Gini, o qual aponta uma desigualdade superior a média estadual e 
nacional.  
 
Portanto, esses indicadores exprimem a necessidade de estratégias voltadas não apenas 
para o crescimento econômico, mas também para uma melhor distribuição de renda. 
 

3.1.2. Planos, Programas e Projetos existentes ou previstos 
 
Em um primeiro momento, a partir do relatório com dados de São José dos Campos, 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012), que apresenta breve 
cronologia de acontecimentos importantes do município, foram identificados planos e 
programas com potencial de interferir na área e entorno próximo do parque, bem como seu 
planejamento e usos. O estudo da Geoconsult (2008) e sítios eletrônicos de órgãos oficiais 
também serviram como fonte para identificar os planos, programas e projetos a serem aqui 
analisados em relação a sua possível influência sobre o PNMAR e sua área de influência. A 
Tabela 32 faz breve apresentação sobre os PPPs aqui identificados. 
 
Tabela 32. Resumo e apresentação dos PPPs identificados e detalhados nas próximas seções. 

Nome Detalhe 
Abrangência 

territorial 
Potencial relação com o 

Parque 

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Integrado - PDDI 

Lei Complementar 
Municipal n° 306 de 

2006 
Município 

Pode estabelecer diretrizes 
para a área do Parque e seu 
entorno, além de diretrizes 
para crescimento urbano 
e/ou áreas rurais. 

Zona de 
Amortecimento da 
Reserva Florestal 
Augusto Ruschi – 

ZA-RFAR 

Lei Complementar nº 
280, de 11/05/2004 Local Definição de regras de uso e 

ocupação para a ZA-RFAR. 

Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Decreto n°    15.210/12 
e Decreto n° 15.259/13 

 
Município 

Trata temas como: 
abastecimento de água 
potável e esgotamento 
sanitário, limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos e 
drenagem e o manejo de 
águas pluviais. 

Lei de Zoneamento Lei Complementar n° 
428/10 Município 

Estabelece as normas de 
uso e ocupação do solo, 
podendo indicar restrições à 
área do Parque e sua área 
de influência. 

Região 
Metropolitana do 
Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Lei Complementar n° 
1.166/12 Região 

Tem potencial de 
planejamento com visão 
estratégica, envolvendo os 
diversos municípios 
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Nome Detalhe 
Abrangência 

territorial 
Potencial relação com o 

Parque 
incluídos, podendo ter 
indicações sobre UCs. 

Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul e 

UGRHI 02 

Plano Bacia 
hidrográfica 

Pode indicar possíveis usos 
ou restrições a estes a partir 
da perspectiva da questão 
da água, observando a bacia 
hidrográfica sob uma 
perspectiva ampla e regional, 
podendo indicar áreas a 
serem protegidas e/ou 
recuperadas e possíveis 
indicações as UCs. 

Área de Proteção 
Ambiental Bacia do 
Rio Paraíba do Sul 

Decreto n° 87.561/82 Região 

Com uma visão ampla da 
região, pode indicar 
restrições de ocupação e uso 
visando ações de proteção 
na região e mesmo na área 
do Parque. 

Linha de 
Transmissão 500kV 

Araraquara II – 
Taubaté 

Projeto Região/local 

Um projeto já aprovado e em 
vias de implantação, que 
pode trazer impactos diretos 
e/ou indiretos ao Parque e 
sua área de influência. 

Transposição do 
Rio Paraíba do Sul Projeto Região/local 

Ainda em discussão, este 
projeto pode trazer impactos 
diretos e indiretos à região 
do Parque. 

 
Após a saída de campo e conversa com funcionários do parque e órgãos ligados à 
prefeitura de São José dos Campos, bem como, do IPPLAN, foi identificada também a 
existência da Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP), que tem por 
objetivo conectar milhares de hectares de floresta Atlântica na porção paulista do Rio 
Paraíba do Sul, incluindo a área em que se insere o PNMAR.  
 
A partir do levantamento destes planos, programas e projetos que possam afetar ou 
interferir no parque, seus usos e entorno próximo, bem como, a legislação pertinente a cada 
tema quando disponível será apresentado a seguir.  
 
- Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e UGRHI 02 
 
A Bacia do Rio Paraíba do Sul apresenta um Plano de Recursos Hídricos, em fase de 
atualização. Entretanto, há o Plano elaborado para o período de 2007 a 2010 e alguns 
relatórios para o estudo em desenvolvimento já preparados, podendo ter indicações válidas 
e importantes para e sobre a área em questão. A Figura 39 apresenta a localização geral da 
bacia. 
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Figura 39. Localização e extensão da Bacia do Rio Paraíba do Sul 
Fonte: COPPETEC (2006). 
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Em relatório elaborado para atualização do plano de recursos hídricos da BHRPS, o mapa 
de cobertura vegetal e uso do solo de toda a bacia, construído com dados levantados no 
ano de 2007, indica as seguintes classes de usos e as respectivas áreas12 (COHIDRO, 
2013a):  
- área agrícola (5.884,39km²) 
- área urbanizada (3.086,49 km²) 
- campos e pastagens (24.483,08 km²) 
- corpo hídrico (1.310,52 km²) 
- floresta estacional/vegetação arbórea densa (3.391,92 km²) 
- floresta estacional/vegetação arbórea esparsa (357,37 km²) 
- floresta ombrófila/vegetação arbórea densa (7.081,85 km²) 
- floresta ombrófila/vegetação arbórea esparsa (518,30 km²) 
- florestamento/reflorestamento (170,59 km²) 
- restinga/mangue (656,78 km²) 
- vegetação arbórea densa (6.507,92 km²) 
- vegetação arbórea esparsa (7.849,81 km²) 
- área não classificada (7,99 km²) 
 
Ainda que sejam informações gerais para toda a bacia, nota-se a intensa atividade 
relacionada a campos e pastagem, ao mesmo tempo em que as áreas de floresta, restinga e 
vegetação arbórea, todas elas juntas, têm significativa ocupação na região, sendo que, 50% 
das florestas da bacia encontram-se em UCs (Figura 40).  
 

 
Figura 40. Usos do solo na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
Fonte: COHIDRO (2013a).   
 
A Figura 41 apresenta uma visão geral em relação às UCs localizadas em toda a Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, incluindo as de Proteção Integral e de Uso Sustentável.  
 

                                                
12 Para descrição detalhada das classes de uso do solo, ver COHIDRO (2013a, p. 8).  
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Figura 41. UCs na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
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A seguir, encontra-se a lista com os nomes de todas as UCs contidas na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul no trecho paulista e um resumo dos demais trechos, organizados pela 
COHIDRO por estado13.  
 
No trecho do Estado de São Paulo: 
 
- UCs de uso sustentável: 1. APA Serra da Mantiqueira; 2. APA Mananciais do Vale do 
Paraíba do Sul; 3. APA Silveiras; 4. APA Banhado de São José dos Campos; 5. APA do 
Banhado; 6. APA Roseira Velha; 7. APA Bananal; 8. APA São Francisco Xavier; 10. APA 
Represa Bairro da Usina; 11. APA Estadual de Campos do Jordão; 12. Floresta Nacional de 
Lorena; 13. ARIE Pedra Branca; 14. RPPN Sítio do Cantoneiro; 15. RPPN Sítio Primavera; 
16. RPPN Fazenda San Michele; 17. RPPN Fazenda Bela Autora; 18. RRPN Fazenda Rio 
dos Pilões. 
 
- UCs de proteção integral: 1. Parque Nacional da Serra da Bocaina; 2. Parque Estadual 
da Serra do Mar; 3. Parque Estadual de Campos do Jordão; 4. Estação Ecológica Bananal; 
5. Estação Ecológica de Bananal; 6. Parque Natural Municipal Augusto Rusch; 7. Parque 
Natural Municipal do Banhado. 
 
- Outras Áreas Especialmente Protegidas: 1. Área de Proteção Especial da Roseira 
Velha; 2. Viveiro Florestal de Pindamonhangaba; 3. Viveiro Florestal de Taubaté. 
 
Visando contribuir para a melhora da qualidade ambiental da bacia, com destaque para os 
mananciais que abastecem as áreas urbanas, são indicadas pela COPPETEC (2006) 
algumas áreas prioritárias para recuperação e conservação, tomando por base a análise 
integrada das condições de cobertura florestal, vulnerabilidade à erosão, disponibilidade 
hídrica e localização de mananciais nas sub-bacias. Para chegar a esta definição, toma-se 
por base as áreas em situações mais críticas de vulnerabilidade à erosão (classe de muito 
alta vulnerabilidade) e que ao mesmo tempo, apresentam tendências à baixa disponibilidade 
hídrica, acompanhada das maiores demandas de água para abastecimento urbano, 
devendo ser prioritariamente selecionadas para investimentos em recuperação e proteção 
dos mananciais da bacia do rio Paraíba do Sul (COPPETEC, 2006, p. III-15). 
 
O Município de São José dos Campos está localizado na Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI-02 e capta água do Sistema Aquífero Sedimentar. Com área de 
14.444 km², esta UGRHI representa a parte paulista da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
incorporando 32 municípios.  
 
Em relação a UCs, a UGRHI-02 apresenta predominância de Unidades de Uso Sustentável, 
seguidas das UCs de Proteção Integral e depois, outras categorias de Áreas Especialmente 
Protegidas.  
 
Segundo a Fundação Christiano Rosa (2009), as áreas ocupadas por UCs na bacia são 
reduzidas e fragmentadas, necessitando ações de conservação e recuperação a serem 
pensadas, inclusive por cumprirem importante papel na manutenção dos recursos hídricos. 
Por outro lado, lembra que, de acordo com o mapa de “Áreas indicadas para incremento de 
conectividade”, resultante do Programa Biota - FAPESP, a UGRHI-02 apresenta áreas 
sugeridas como alvo de restauração envolvendo APPs, Reservas Legais e RPPNs, visando 
à conectividade dos remanescentes encontrados.  Vale destacar ainda que o compartimento 
da UGRHI onde se encontra o município de São José dos Campos, é um dos que apresenta 
maior número de UCs em sua área14.  
                                                
13 Para maiores informações sobre as UCs, como: instrumento legal relativo, município a que 
pertence, área e mais informações sobre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ver em 
COHIDRO (2013b). 
14 Para mais detalhes, ver Fundação Christino Rosa (2009, p. 59-60).  
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Ao observar as colocações feitas nos estudos e planos envolvendo a Bacia do Rio Paraíba 
do Sul e da UGRHI-02, o que mais chama atenção e parece ter forte relação com o PNMAR, 
podendo contribuir para seu papel de UC, é a possibilidade de conectividade entre os 
fragmentos e áreas protegidas já definidas, bem como, a atenção que tais planos e estudos 
já vêm chamando para este tema, conhecendo cada vez mais as UCs já existentes na 
região, identificando áreas a serem recuperadas e incentivando a elaboração de planos para 
as unidades já existentes. A perspectiva de proteção da qualidade da água e das áreas de 
recarga de aqüífero na região tem papel importante nestas constatações.  
 
- Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte  
 
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, formalmente criada em janeiro 
de 2012, abrange 39 municípios, possui uma população aproximada de 2,3 milhões de 
habitantes, apresenta 94% de taxa de urbanização e está estrategicamente situada entre as 
duas regiões metropolitanas mais importantes do país: do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
apresentando um tamanho equivalente a duas vezes esta última. Cortada de ponta a ponta 
pela  Rodovia Presidente Dutra, esta região metropolitana cumpre importante papel no 
escoamento da produção industrial e, portanto, no desenvolvimento econômico da região 
Sudeste.  
 
Possui uma economia forte e diversificada, com a presença impactante do setor industrial 
automobilístico, aeroespacial, petrolífero e farmacêutico, além de atividades portuárias e de 
turismo no Litoral Norte, possuindo ainda importantes reservas naturais e fazendas de valor 
histórico e arquitetônico (EMPLASA, 2012).  
 
A região metropolitana foi organizada em cinco sub-regiões, sendo a de São José dos 
Campos uma delas, incluindo os municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, 
Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos.  A Figura 42 apresenta 
toda a região metropolitana e suas cinco sub-regiões.  
 
Esta sub-região na qual se enquadra o município de São José dos Campos, além de ser a 
mais dinâmica, com forte atuação de pesquisa científica e tecnológica, tem grande 
concentração de turismo rural, ecológico e cultural, devido à presença de fazendas 
históricas, cachoeiras e paisagens naturais (EMPLASA, 2012).  
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Figura 42. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
Fonte: EMPLASA (2012). 
 
Do território total da região, mais de 36% está protegido por 24 UCs, cobrindo 
aproximadamente 6000km2. Apresenta-se a seguir a Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte em UCs, de acordo com a publicação da EMPLASA (2012), com 
base no Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo15: Estação 
Ecológica Federal Tupinambás; Estação Ecológica Federal Bananal; Parque Nacional 
Federal Serra da Bocaina; Parque Estadual Campos do Jordão; Parque Estadual Ilha 
Anchieta; Parque Estadual Ilha Bela; Parque Estadual Juquery; Parque Estadual Mananciais 
de Campos de Jordão; Parque Estadual Serra do Mar; Área de Proteção Ambiental Federal 
Bacia do Rio Paraiba do Sul; Área de Proteção Ambiental Federal Serra da Mantigueira; 
Área de Proteção Ambiental Estadual Campos do Jordão; Área de Proteção Ambiental 
Estadual Sapucaí Mirim; Área de Proteção Ambiental Estadual Silveiras; Área de Relevante 
Interesse Ecológico Estadual Pedra Branca; Área Natural Tombada Estadual Ilhas do Litoral 
Paulista; Área Natural Tombada Estadual Núcleo Caiçara de Pissinguaba; Área Natural 
Tombada Estadual Serra do Mar e de Paranabiaca; Área Sob Proteção Especial Estadual 
Centro de Biologia Marinha; Área Sob Proteção Especial Estadual Costão de Boissucanga; 
Área Sob Proteção Especial Estadual Costão do Navio; Área Sob Proteção Especial 
Estadual Roseira Velha; Terra Indígena Federal Boa Vista do Sertão do Prumirim; Terra 
Indígena Federal Guarani do Ribeirão Silveira. 
 
Observando a lista apresentada, pode-se constatar que as UCs municipais, como é o caso 
do PNMAR, não entraram na lista, uma vez que data do ano 2000. A Figura 43 mostra a 
cobertura vegetal da região metropolitana, de acordo com dados da Fundação Florestal em 
2011, e a Figura 44 apresenta um apanhado geral das UCs citadas anteriormente neste 
contexto. 
 

                                                
15 São Paulo (Estado, SMA), 2000. Atlas das unidades de conservação ambiental do estado de São 
Paulo. São Paulo, SMA.  
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A RM do Vale do Paraíba apresenta, entre outras funções relevantes, potencial para turismo 
ecológico e de contemplação; função de preservação ambiental e paisagística; fácil acesso; 
além de boa qualidade de água e ar (EMPLASA, 2012).  
 
Ainda que a região metropolitana vislumbre um planejamento articulado, ainda não há um 
órgão gestor definido e nem um plano geral elaborado. O que se tem previsto até o 
momento, é que o planejamento para a região será realizado com participação do 
governador do Estado de São Paulo e representantes dos 39 municípios envolvidos.  
 
Quando houver um plano metropolitano, é fundamental observar suas aspirações para a 
área do PNMAR e seu entorno, bem como, buscar a oportunidade de colocar as 
expectativas do parque e sua gestão local, no plano regional. Além disso, seria importante 
que houvesse uma articulação entre as UCs existentes nesse território, buscando maior 
integração entre elas. 
 

 
Figura 43. Cobertura vegetal da RM. 
Fonte: EMPLASA (2012). 
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Figura 44. Unidades de conservação na RM (2000). 
Fonte: EMPLASA (2012). 
 
- Área de Proteção Ambiental Mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul e Outras 
Áreas Protegidas 
 
O Decreto n° 87.561 de 1982 trata das medidas necessárias para recuperação e proteção 
ambiental dos Mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul. O Decreto sugere adotar, entre 
outras medidas, um macrozoneamento, que deveria definir as áreas de proteção ambiental, 
bem como, aquelas destinadas a indústrias, expansão urbana e agricultura.  
 
O Art. 6 deste decreto indica que as áreas de proteção ambiental são aquelas indicadas no 
macrozoneamento como áreas de proteção de mananciais, nas quais ficam proibidos: 

 
a) a implantação de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais de água; 
b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais quando 
essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições 
ecológicas locais; 
c) o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das 
terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; 
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da 
biota regional. 
 

Apesar da indicação da existência de um macrozoneamento, não foram encontrados 
registros e informações disponíveis sobre ele. Essa UC é formada por vários polígonos e 
tem sua delimitação disponibilizada no site do ICMBio, no entanto, segundo informações 
desta instituição, esses limites estão passando por processo de revisão. Entretanto, 
aparentemente, estas áreas não vêm sendo consideradas de forma especial no 
planejamento e tomada de decisão sobre atividades e planos incidentes sobre o município 
de São José dos Campos, de acordo com relatos de funcionários da Prefeitura e do 
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IPPLAN. Até o momento, inclusive, não foi elaborado um plano de manejo para esta UC, 
enfraquecendo seu potencial de intervenção no planejamento local. 
 
A APA é gerida pelo ICMBio, sendo que passou a ter uma coordenação gestora em 2006.  
 
A consolidação desta APA, além de papel fundamental na proteção ambiental da Bacia do 
Paraíba do Sul, tem um grande potencial de beneficiamento para o PNMAR e para as 
relações deste com seu entorno, tanto no contexto local quanto regional. Permitiria assim, 
pensar corredores de ligação entre as áreas e a definição de regras de uso e ocupação a 
serem estabelecidas junto ao plano de manejo devidamente preparado sob uma perspectiva 
mais ampla e mesmo estratégica ligada à visão regional. Além disso, seria uma 
oportunidade de estabelecimento de parcerias em ações de proteção e fiscalização, 
pesquisa, turismo e educação ambiental. 
 
A elaboração de um plano de manejo para a APA e a definição clara do macrozoneamento 
mencionado no decreto de sua criação, bem como, de regras pertinentes a cada área, 
aparecem como medidas necessárias a serem tomadas e articuladas ao plano de manejo 
do PNMAR já em construção. 
 
A Figura 45 apresenta os limites da APA Mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
conforme o Decreto 87.561, com destaque para a localização do PNMAR, contido em um 
destes polígonos.  
 
Como já descrito no item 2.4. deste documento, no município de São José dos Campos há 
várias UCs, entre de proteção integral e de uso sustentável, fato que apresenta-se como 
uma oportunidade de desenvolvimento de parcerias para a gestão dessas áreas e 
potencialização dos benefícios proporcionados por estas. Vale ressaltar que o Plano Diretor 
cita áreas de proteção ambiental em seu território, porém estas não constituem UCs 
legalmente reconhecidas e integrantes do Sistema Nacional de UCs. No entanto, também 
trata-se de uma possível oportunidade de ampliação das UCs do município. 
 
- Zona de amortecimento atual 
 
Em 2004, através da Lei Complementar Municipal n° 280, foi criada a zona de 
amortecimento da Reserva Florestal, indicando que, em seu entorno, as atividades 
realizadas estariam sujeitas a normas específicas, visando reduzir os impactos negativos 
sobre a área.  
 
Em seus Arts. 2 e 3, a lei estabelece o seguinte: 
 

Art. 2º Para efeitos desta Lei Complementar entende-se por Zona de 
Amortecimento - ZA o entorno de uma unidade de conservação, onde as 
atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, com 
o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 
Art. 3º As atividades e obras que causem ou que possam causar relevante 
impacto ao meio ambiente, em especial as de terraplanagem, abertura de 
estradas e vias, construções, captações, derivações, represamentos e 
transposições de corpos d'água, mineração, plantio, roçada e cortes de 
mata e árvores, uso de agrotóxicos na ZA-RFAR deverão ser submetidas a 
prévia aprovação da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 
mediante a apresentação de projeto técnico assinado por profissional 
habilitado e instruído com as licenças e outorgas exigíveis, nos termos da 
legislação vigente. 
Parágrafo único. A exigência de prévia aprovação da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente de que trata o caput deste artigo também 
abrange a ampliação de atividades e obras já existentes ou em curso na 
data de publicação desta Lei Complementar. 
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Figura 45. Áreas de proteção de mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 
Fonte: Elaborado por IPÊ (2014) baseado em ICMBIO (2014).  
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Apesar de existência desta Lei, pode-se constatar que esta zona de amortecimento não vem 
sendo observada, uma vez que as pessoas envolvidas com os usos e gestão do Parque e 
técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, não tem utilizado a norma para fiscalização ou 
para influenciar em suas decisões.  
 
Dado que esta zona de amortecimento foi definida antes da criação formal do Parque 
Natural, faz-se necessária a definição de uma nova zona de amortecimento, tomando por 
base as indicações da legislação pertinente e as análises e levantamentos realizados em 
campo.  
 
Na zona de amortecimento, identificam-se algumas construções mais antigas atualmente 
ocupadas e outras mais recentes, sendo uma delas construída em área próxima à APP, 
incluindo obras de aterragem para realização da obra. Segundo informações obtidas com 
funcionário do Parque, esta edificação foi notificada e pagou algumas multas para ser 
concluída.  
 
Além destas questões, um fato que merece atenção redobrada ao pensar os futuros usos e 
manejo do Parque, é quanto à Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva (SJC-338), que 
não só divide a área do Parque em duas porções, mas apresenta risco aos animais que ali 
vivem e mesmo aos trabalhadores da UC, uma vez que, sem sinalização adequada e com 
baixo trafego de veículos, é comumente percorrida por veículos a serviço nas proximidades 
que a cruzam em alta velocidade. Além disso, esta estrada facilita e até mesmo favorece a 
entrada de caçadores e palmiteiros na mata, conforme apontado nos pontos marcados no 
mapa de uso e ocupação no entorno do PNMAR (Figura 46). 
 
 
- Corredor Ecológico do Vale do Paraíba 
 
A iniciativa do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba surgiu em 2006 e foi conquistando 
parceiros do primeiro, segundo e terceiro setor ao longo dos anos. Em 2010, a ACEVP – 
Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba foi formalmente criada como uma 
associação sem fins lucrativos, tendo por objetivo, restabelecer conexão entre mais de 150 
mil hectares de floresta na região do Rio Paraíba do Sul. 
 
A ideia é que o Corredor Ecológico interligue UCs e outras áreas naturais, facilitando a 
dispersão de espécies, conectando as áreas, alinhando a questão florestal a questões 
sociais, econômicas e culturais.  
 
Para definir as linhas de conectividade, foram cruzadas informações sobre uso e ocupação 
do solo, densidade de drenagem, geomorfologia e densidade das estradas, gerando um 
mapa de potencialidade de conexões.  
 
A Figura 47 apresenta um mapa com o inventário florestal de 2010, as APAs e outras UCs 
existentes na região do Vale do Paraíba e a Figura 48 apresenta com maior clareza a 
proposta de corredor ecológico feita pela ACEVP. 
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Figura 46. Mapa de registros de usos e ocupações no entorno do PNMAR. 
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Figura 47. Proposta de conectividade elaborada pela ACEVP. 
Fonte: ACEVP (2014). 
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Figura 48. Proposta de corredor Ecológico pela ACEVP. 
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Já foram realizados alguns plantios dentro deste projeto, que envolve ainda outras 
atividades e propostas, como pagamento por serviços ecossistêmicos aos proprietários 
rurais, a recuperação de nascentes e conservação de solos, atividades de educação 
ambiental e geração de renda.  
 
Vale destacar que no dia 03/06/2014 foi assinado o Termo de Reciprocidade pela 
Responsabilidade Socioambiental entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a 
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, a Associação Corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba – ACEVP, e o Instituto de Pesquisa Administração e Planejamento – Ipplan, 
ressaltando a importância deste corredor para todos os envolvidos. A efetiva implantação 
desse corredor será de extrema importância ao PNMAR, pois ampliará o potencial de sua 
conexão com outras áreas naturais o que, consequentemente, resultará em ganhos para a 
biodiversidade local e conservação de populações de espécies da fauna e da flora. 
 
- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI 
 
O Plano Diretor atual, Lei complementar nº 306, de 17/11/2006, é o quarto elaborado para o 
município (sendo o primeiro pós Estatuto da Cidade, de 2001).  
 
Tendo entre seus princípios, “a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente 
natural”, este Plano Diretor indica a criação de vários parques municipais, visando 
proporcionar áreas verdes nos bairros e melhorar a drenagem urbana, preservando ainda os 
fundos de vale. Além disso, o PDDI obrigou a revisão da Lei de Zoneamento, atual Lei 
Complementar n°428 de 2010, baseada em valores sociais discutidos com a sociedade, 
focando no uso racional dos recursos, distribuição de atividades de acordo com a 
capacidade da infraestrutura, melhor mobilidade e sustentabilidade da cidade 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012a).  
 
Em seu Art. 12, o PPDI estabelece que: 
 

Art. 12. São partes integrantes da Zona Rural do Município: 
   I - as Áreas de Proteção Ambiental: APA I, APA II e APA III; 
   II - a Zona de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi - ZA-
RFAR, criada através da Lei Complementar nº 280, de 11 de maio de 2.004. 
(...) 
   § 4º Ficam mantidos os conceitos, os limites e a descrição perimétrica da 
Zona de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi - ZA-RFAR, 
constantes na Lei Complementar nº 280, de 11 de maio de 2.004. 
   § 5º Os perímetros da Zona Rural, das APA I, APA II, APA III e da Zona 
de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi - ZA-RFAR 
encontram-se descritos no Anexo 01 e delimitados no Mapa 01 - 
Macrozoneamento Territorial. 
 

Vale ressaltar que, apesar de o PDDI indicar partes integrantes da zona rural como Áreas de 
Proteção Ambiental I, II e III, estas categorias são usadas para descrever as fragilidades de 
cada uma destas áreas. Tais APAS não foram, ao menos até o momento, legalmente 
formalizadas enquanto UCs, conforme mencionado anteriormente. Seria altamente 
recomendável que o município realizasse uma avaliação sobre a viabilidade do 
reconhecimento formal dessas áreas enquanto UCs, e consequentemente, fossem 
estabelecidos instrumentos de ordenamento e gestão desses territórios, considerando um 
planejamento estratégico e amplo, integrando estas áreas e o PNMAR.  
 
A Figura 49 mostra o macrozoneamento apresentado junto ao Plano Diretor em 2006, 
indicando as APAs e a zona de amortecimento, na época, da Reserva Florestal.  
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Figura 49. Destaque para a ZA-RFAR e faixa de 3km no entorno do PNMAR inserida no Macrozoneamento apresentado junto ao Plano Diretor em 2006. 
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O PDDI apresenta uma subseção de Meio Ambiente em seu Art. 56, na qual ele estabelece, 
entre outras, as seguintes diretrizes:  
 

XIV - dar continuidade e estabelecer novos programas, projetos e 
campanhas de educação ambiental visando à proteção da arborização, das 
nascentes dos rios e córregos e da cobertura vegetal nativa, limpeza e 
conservação das áreas e bens públicos, redução da poluição veicular, 
combate às queimadas, entre outros;  
XVII - elaborar um Plano de Integração dos Parques Urbanos com a zona 
rural, através da criação de corredores ecológicos. 

 
No contexto do PNMAR, estas diretrizes corroboram para a proteção da área e seu uso 
potencial para atividades de educação ambiental, bem como de proteção de nascentes e da 
cobertura vegetal nativa, além do combate às queimadas, o qual aparentemente já vem 
sendo colocado em prática, tendo o último grande incêndio próximo ao parque sido datado 
do ano de 2010, sem atingir sua área de floresta. Além disso, é mais uma vez indicada a 
intenção da construção de corredores ecológicos ligando as áreas verdes urbanas à área 
rural, favorecendo o estímulo de ligação do PNMAR à área urbana.  
 
Vale ressaltar que o PDDI não define uma área de expansão urbana para a sede do 
município, mas coloca o desenho da zona urbana fazendo limite com o território do Parque. 
Esta intenção, que será contradita na Lei de Uso do Solo apresentada a seguir, iria na 
contramão da manutenção do Parque em meio estritamente rural e com potencial de ligação 
com outras áreas naturais.  
 
- Lei de Zoneamento  
 
A Lei de zoneamento atual, datada de 2010 com atualizações em 2013, é a quinta lei que 
trata a regulamentação dos usos do solo.  
 
Em seu capítulo VII, a Lei fala sobre o uso e ocupação do solo rural, e define que fazem 
parte da Macrozona rural do município de São José dos Campos, as Áreas de Proteção 
Ambiental APA-I, APA-II e APA-III, bem como a zona de amortecimento da Reserva 
Florestal Augusto Ruschi, atual PNMAR. Destaque para os Arts. 263 e 264 reproduzidos a 
seguir: 
 

Art. 263. A Zona de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi - 
ZA-RFAR deve atender integralmente as disposições da Lei Complementar 
Municipal nº 280, de 11 de maio de 2004.  
Parágrafo único. A ZA-RFAR constitui-se de zona de amortecimento no 
entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade.  
 
Art. 264. Nos núcleos rurais ao longo das estradas municipais e estaduais, 
situados em Áreas de Proteção Ambiental APA-I, APA-II e APA-III, na Zona 
de Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi - ZA-RFAR e 
demais imóveis situados na Zona Rural, poderão ser admitidos além dos 
serviços de apoio às referidas estradas e núcleos rurais, as atividades de 
recreação, lazer, hospedagem e os usos classificados como CS4-2, 
mediante prévia aprovação do órgão municipal de planejamento urbano, de 
meio ambiente e de outros órgãos por ele indicados.  
 

Vale destacar que, apesar desta lei fazer referência à Lei que cria a ZA-RFAR, ao observar 
o macrozoneamento que acompanhou sua publicação, diferente do macrozoneamento 
ligado PDDI, este não aponta a zona de amortecimento em seu desenho, conforme Figura 
50. 
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Figura 50. Macrozoneamento segundo a Lei de zoneamento de 2010. 
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No anexo 20 desta lei, fala-se sobre as características do uso e ocupação do solo na zona 
rural, indicando as atividades permitidas para as APAs I, II e III, e para a zona rural, sendo, 
que a APA II e a zona rural são as de contato direto com o entorno do PNMAR, sendo assim 
permitido: 
 
APA II: ecoturismo, serviços de hospedagem, restaurante, recreação e lazer, agroindustrial 
A16 e B17, atividades florestais com espécies nativas, admitindo-se as atividades agrícolas e 
pecuária, mediante a adoção de métodos e técnicas conservacionistas do solo e das águas. 
 
Zona rural: uso agrícola, florestal e pecuário, ecoturismo, serviços de hospedagem, 
restaurante, recreação e lazer, agroindustrial AGI-A18 a AGI-C19, exploração de água mineral 
(para consumo humano), devendo ainda atender às restrições ligadas à APA Mananciais do 
Rio Paraíba do Sul.  
 
Apesar disso, foi constatado que dentro do buffer de 3 km a partir dos limites do PNMAR 
existe uma autorização de pesquisa de granito, que inclusive adentra os limites do Parque, e 
um processo de requerimento de pesquisa de bauxita (ver mais informações no módulo 
meio físico). 
 
Ao contrário do que indicava o Macrozoneamento do Plano Diretor, a área urbanizada 
indicada pela Lei de Uso do Solo é menor e está menos em contato e em direção ao 
PNMAR, favorecendo à manutenção de sua área relação com um entorno de atividades 
tipicamente rurais e possibilitando melhores conexões desta com outras áreas naturais, sem 
ter que vencer uma barreia urbana tão próxima, já fora, inclusive, da faixa de 3m no entorno 
do parque aqui definida.  
 
- Plano Municipal de Saneamento Básico 
 
Apesar de o Decreto n° 13.138/08 homologar o Plano Municipal de Saneamento Básico, em 
2012 foi publicado um segundo Plano de Saneamento Básico para o município, homologado 
pelos Decretos n° 15.210/12 e 15.259/13, e que se encontra em vigência. 
 
O Plano Municipal de Saneamento Básico busca universalizar o serviço de saneamento 
básico incluindo: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2012b).  
 
De modo geral, o plano apresenta dados e metas sobre o sistema de abastecimento de 
água; de coleta e tratamento de esgoto; de coleta, destinação e tratamento de resíduos 
sólidos para todo o município, dando destaque para as áreas urbanizadas. As partes 
relevantes para este relatório aparecem indiretamente no detalhamento sobre infraestrutura 
e saneamento apresentados adiante, em relação ao entorno próximo e zona de 
amortecimento do PNMAR.  
 
O que se pode destacar aqui que é indicado pelo Plano, é a existência de um reservatório 
de água tratada no Costinha, bairro encontrado na faixa de 3km definida para os estudos 
aqui apresentados, conforme também identificado em visita de campo e indicado no Anexo 
1. O Plano indica ainda que neste bairro há 275 ligações de água.  
 

                                                
16 Potencial poluidor da atmosfera – processos de combustão. 
17 Potencial poluidor da atmosfera – material particulado. 
18 AGI-A: agroindustrial sem risco ambiental. 
19 AGI-C: agroindustrial com risco ambiental leve. 
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Em relação à coleta e tratamento de esgoto, os bairros no entorno próximo do Parque 
aparecem no Plano como não atendidos pela rede, sendo que, na prática, o bairro do 
Costinha e das Chácaras Boa Vista tiveram rede de esgoto instalada recentemente, mas 
ainda não foram realizadas as ligações das casas.  
 
Quanto aos resíduos sólidos, a empresa responsável pela coleta e destinação destes 
resíduos em São José dos Campos é a Urbanizadora Municipal - Urbam e o município 
possui como destinação final um aterro sanitário, com ampliação aprovada para ser 
realizada. Quanto à coleta seletiva, desde 1990 o município possui coleta casa a casa 
contando com o apoio de cooperativas para separar e armazenar temporariamente os 
resíduos. 
 
Vale fazer aqui a ressalva que, de acordo com informações obtidas com o IPPLAN, não há 
uma divisão formal de bairros no entorno do Parque. Entretanto, tanto nas saídas de campo 
possibilitando observação de placas, como em mapas disponíveis na internet, constata-se 
uma denominação para os aglomerados do entorno dentro da faixa de 3km definida para os 
estudos aqui realizados, sendo eles os bairros Turvo, Bengalar, Buquirinha II, Chácaras Boa 
Vista e Costinha, sendo os 3 primeiros tipicamente rurais e os 2 últimos com características 
mais próximas de bairros urbanizados, ainda que não constituam ocupações regulares do 
território municipal. Mais detalhes serão apresentados na seção sobre a Faixa de 3km: 
ocupação, usos e infraestrutura no entorno do parque. 
 
- Linha de transmissão Araraquara II - Taubaté 
 
A Linha de Transmissão 500 kV Araraquara II – Taubaté ligará a Subestação Araraquara II a 
Taubaté, passando por 28 municípios e percorrendo cerca de 335km em circuitos simples, 
utilizando torres autoportantes e estaiadas. Sua tensão nominal de operação será de 500kV, 
haverão 767 estruturas e a faixa de servidão de passagem será de 60m (COPEL, 2014a).  
 
As propriedades por onde passar a faixa de servidão irão receber indenização pela restrição 
de uso do solo nesta faixa, onde serão permitidas apenas atividades ligadas a culturas que 
não sejam altas nem necessitem queimada, como soja, milho e trigo, além de hortas e 
pastagem.  
 
A LT passará pela APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul em dois pontos, incluindo 22 
torres em uma extensão de 11,43km. Percorrerá aproximadamente 30km por São José dos 
Campos, incluindo um pequeno trecho da área do PNMAR, atualmente ocupada por um 
campo de futebol, ocasionando supressão de vegetação em seu entorno próximo. De 
acordo com Copel (2014a), a área abrangida pela zona de amortecimento definida por Lei 
terá 1.775m percorridos pela LT.  
 
A Figura 51 apresenta o traçado geral da LT, enquanto a Figura 52 mostra a LT passando 
pela área de abrangência de 3km dos estudos estabelecida para elaboração do Plano de 
Manejo e pela zona de amortecimento definida por Lei, indicando as áreas que terão 
supressão de vegetação, com o detalhe da passagem da LT pela área do Parque, tendo sua 
faixa de servidão passando pelo campo de futebol. 
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Figura 51. Desenho geral da Linha de Transmissão 
Fonte: baseado em Ambiotech Consultoria (2011). 



93 
 

 
Figura 52. Detalhe da LT em relação PNMAR e seu entorno. 
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Neste trecho da zona de amortecimento até então existente para o parque, serão 
implantadas quatro torres, conforme Figura 53.  
 

 
Figura 53. LT e a ZA-RFAR 
Fonte: COPEL (2014a). 
 
De acordo com COPEL (2014a), a interferência da LT sobre o PNMAR ocupará 
aproximadamente 700m², que, conforme identificado nas Figura 52 e Figura 53, incidem 
sobre o campo de futebol. 
 
A Tabela 33 abaixo apresenta em números o total de hectares a serem suprimidos na área 
que corresponde à ZA-RFAR. 
 
Tabela 33. Área de supressão na ZA-RFAR 
   
 Estágio inicial Estágio médio 

Estágio 
avançado 

Total (ha)  

 Em 
APP 

Fora de 
APP 

Em 
APP 

Fora de 
APP 

Em 
App 

Fora 
de 

APP 

Em 
APP 

Fora de 
APP  

Picada de 
lançamento 

de cabos 
0,0056 0,0712 0,1618 0,3779 0 0 0,1674 0,4491  

Abertura de 
faixa 

(torres) 
0 0,7351 0 0,2987 0 0 0 1,0338  

Acessos da 
construção 0 0 0,0634 0,0451 0 0 0,0634 0,0451 

Total 
geral 
(ha) 

Total (ha) 0,0056 0,8063 0,2252 0,7217 0 0 0,2308 1,528 1,7588 
Fonte: COPEL (2014a).  
 
Esta LT afetará várias áreas de remanescentes encontradas no município de São José dos 
Campos, lembrando que este se encontra no Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. 
Dos municípios sob a influência da implantação deste projeto, São José dos Campos é o 
que possui maior qualidade de remanescentes florestais de mata a serem preservados 
(AMBIOTECH CONSULTORIA, 2011).  
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A Licença Prévia (n° 2153) foi obtida da CETESB em agosto de 2012 e já foi solicitada a 
Licença de Instalação. Para a obtenção destas licenças, algumas exigências foram listadas, 
como a execução de alguns programas e o atendimento às condicionantes expostas pelo 
ICMBio, que serão comentadas na seqüência (COPEL, 2014b).   
 
O Programa Básico Ambiental envolve vinte programas para compensação e mitigação de 
impactos, sendo eles20: 
 
1. Programa de Gestão Ambiental da Obra, incluindo os subprogramas de Controle 
Ambiental dos Procedimentos Produtivos; de Monitoramente Ambiental das Obras; de 
Capacitação Ambiental da Mão de Obra; de Monitoramento e Controle de Erosão; de 
Monitoramento do Desmatamento; de Resgate e Destinação de Germoplasma; de 
Afugentamento e Salvaguarda da Fauna; de Minimização dos Incômodos à População; de 
Reflorestamento; de Monitoramento e Conservação da Fauna; de Desmobilização e 
Recuperação de Áreas Degradas 
 
2. Programa de Compensação Ambiental 
 
3. Programa de Comunicação e Interação Social 
 
4. Programa de Aferição de Ruídos e CEM 
 
5. Programa de Gestão das Interferências com Atividades Minerárias 
 
6. Programa de Indenizações 
 
7. Programa de Compensação Social e Reassentamento 
 
8. Programa de Preservação, Prospecção, Resgate, Salvamento e Monitoramento 
Arqueológico e Educação Patrimonial 
 
9. Programa do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e Ed. Patrimonial  
 
Por atravessar a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul, também foi obtida Autorização 
para Licenciamento (n° 022/2012) do ICMBio que, entre outros pontos, coloca as seguintes 
condicionantes específicas aqui destacadas: 
 

10. Apresentar ao ICMBio, e executar após aprovação, proposta de 
compensação florestal das áreas a serem desmatadas, estágios médio e 
avançado de regeneração, do Bioma Mata Atlântica na APA Mananciais do 
Paraíba do Sul, conforme Artigo 17 da Lei 11.428/2006 e Artigos 26 e 27 do 
Decreto 6.600/2008; 
 
11. Apresentar ao ICMBio, e executar após aprovação, proposta de 
levantamento, monitoramento e conservação da espécie Callithrix aurita, 
táxon alvo do “Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação dos 
Mamíferos da Mata Atlântica Central”, nos fragmentos florestais localizados 
na área de influência do empreendimento na APA Mananciais do Rio 
Paraíba do Sul, no Município de São José dos Campos – SP. 
 

As obras de implantação da LT devem ser iniciadas entre novembro de 2014 e janeiro de 
2015, com previsão de um ano para conclusão de cada trecho, sendo dividida em quatro 
trechos. Durante a fase de implantação da LT, está prevista a abertura de uma faixa de 5 m 
de largura que deverá estar apta a se recompor ao final do trabalho. 
 

                                                
20 Maior detalhamento sobre os programas aqui citados em AMBIOTECH (2013).   
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De acordo com os relatórios referentes ao EIA e as apresentações da COPEL, o maior 
impacto que não é reversível da instalação da obra está relacionado às torres, pois sob 
estas a vegetação é definitivamente suprimida. Em relação ao PNMAR e seu entorno 
próximo, durante a fase de implantação, não há previsão de uso das vias de acesso locais, 
ou de instalação de canteiro de obras, indicando um baixo impacto durante a fase de 
implantação da obra. 
 
Apesar do projeto da LT passar pela área do Parque, esta já se apresenta como uma área 
sem mata, uma vez que vem sendo usada como campo de futebol, conforme indicado na 
Figura 4. Em relação à zona de amortecimento, os números apresentados e cálculos 
realizados até o momento pelo empreendedor, referem-se à zona de amortecimento definida 
inicialmente em relação à Reserva Florestal, e que inevitavelmente será alterada com a 
proposta do Plano de Manejo a ser elaborado com o auxílio deste diagnóstico. Neste 
sentido, vale ressaltar que a área impactada dentro da zona de amortecimento deverá ser 
maior que a prevista uma vez que esta deve ser ampliada, e que podem ser pensados, junto 
ao Plano de Manejo, atividades e ações visando a uma maior proteção destas áreas.  
 
Além disso, a instalação da LT traz entre suas medidas de compensação, a possibilidade de 
obtenção de terras no entorno próximo ao PNMAR, favorecendo à incorporação de novas 
áreas a seu território, transformando parte da zona de amortecimento em UC.  
 
- Transposição do Rio Paraíba do Sul 
 
Está em curso a proposta feita pelo Governo do Estado de São Paulo sobre a Transposição 
do Rio Paraíba do Sul, com a finalidade de reforçar o abastecimento de água na região 
metropolitana de São Paulo. Parte recente da proposta idealiza a construção de um canal 
de 15km interligando a represa do Jaguari, abastecida pelo Rio Paraíba, à represa de 
Atibainha, integrante do Sistema Cantareira. 
 
A discussão sobre esse tema tem sido intensa, com várias audiências públicas para debatê-
lo, além de posicionamentos de representantes de municípios, estados e mesmo do 
Ministério Público. O que se tem observado majoritariamente é que a proposta vem sendo 
questionada por várias instâncias, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro, devido 
aos potenciais impactos à sua segurança hídrica. Vereadores de São José dos Campos, 
Taubaté e Jacareí também já se posicionaram contra o projeto. 
 
Segundo a Nota Técnica elaborada pelo INEA em março de 2014, a segurança hídrica do 
estado do Rio de Janeiro é altamente dependente da Bacia do Rio Paraíba do Sul, uma vez 
que esta abastece 75% da população do Estado, além de atividades industriais e agrícolas. 
Além disso, há dúvidas sobre o impacto não só na quantidade, mas também na qualidade 
da água que abastece tanto o Estado do Rio de Janeiro como os municípios do Vale do 
Paraíba. A decisão final caberá à Agência Nacional de Águas. 
 
Vale destacar o que a Nota Técnica também menciona que, de acordo com o Plano Diretor 
de aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (2008-2013), há 
várias propostas e possibilidades de arranjos de aumento de disponibilidade hídrica sem 
utilizar esta opção em questão. 
 
Em relação ao município de São José dos Campos e, em especial, às proximidades do 
PNMAR, ainda é difícil dizer quais seriam os reais impactos decorrentes destas obras. 
Entretanto, vale ressaltar a possibilidade de impactos sobre o Rio Buquira, cujos rios do 
Parque são afluentes e que se encontra em sua zona de amortecimento. 
 
- Faixa de 3km: ocupação, usos e infraestrutura no entorno do parque 
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Independente da zona de amortecimento estabelecida por lei anterior ao Parque, foi definida 
uma faixa de 3km no entorno do PNMAR para realização dos levantamentos mais 
específicos nesta fase de diagnóstico para elaboração do plano de manejo. 
 
Neste sentido, foram percorridas as estradas próximas ao Parque que passam pelas 
comunidades rurais em seu entorno, e observadas as ocupações, usos dos solo, atividades 
realizadas e infraestrutura disponíveis.  
 
Foram visitadas in loco as seguintes comunidades rurais: Turvo, Bengalar, Chácaras Boa 
Vista e Costinha, sendo que parte do bairro do Turvo e do Bengalar está para fora da faixa 
de 3 km. O bairro do Buquirinha II teve informação levantada com funcionário do Parque e 
conferência de informações utilizando visualizador online (Google Street view) e 
informações disponíveis na internet.  

 
- Uso e ocupação do solo 
 
O mapeamento de uso e ocupação do solo foi realizado para a extensão da faixa de 3km no 
entorno do Parque baseado em informações de 1999 e de 2013, havendo ainda um maior 
detalhamento sobre os usos no interior do parque com dados de 2014. Dois mapas foram 
gerados de forma a comparar a evolução do uso e ocupação na região. 
 
Para a faixa de 3km incluindo o Parque, os resultados apresentados na Figura 54 e Figura 
55 indicam que, em 1999, o uso predominante estava relacionado a áreas de pastagens, 
representando mais de 53% da área total, e que permaneceu como uso predominante em 
2013, apresentando, inclusive, um aumento nesta porcentagem (cerca de 59%).  
 
Além deste, a outra grande proporção de uso nesta área está relacionada à vegetação em 
diferentes estágios, sendo que, em 1999, a predominância era de vegetação em estágio 
médio (15,29%), seguida por vegetação em estágio avançado (15,24%) e então por 
vegetação em estágio inicial (13,62%), sendo as proporções de cada uma bem próximas 
umas das outras, e juntas ocupavam mais de 44% da área total. Já em 2013, esta 
porcentagem caiu para cerca de 36% do total, e houve uma inversão, sendo que, a 
predominância ficou para vegetação em estágio inicial (15,66%), a qual aumentou também 
em relação a 1999, enquanto a vegetação em estágio médio passou para segundo lugar 
(14,03%), apresentando redução em relação a 1999. A vegetação em estágio avançado foi 
a que sofreu maior redução em 2013, alcançando um valor de 6,49%. 
 
A constatação em relação à redução das áreas ocupadas por vegetação, principalmente 
aquela em estágio avançado, é preocupante, entretanto, ao observarmos a Figura 56 e a 
Figura 57, é possível notar que dentro do Parque, a área ocupada inicialmente por 
vegetação em estágio médio, atingiu em 2013 uma predominância de ocupação por 
vegetação em estágio médio a avançado, indicando um avanço na conservação da UC. 
 
A atividade de agrossilvicultura, por sua vez, apresentou significativo crescimento na região, 
o que pode ser observado nos gráficos e mapas das figuras: Figura 54, Figura 55, Figura 
56, Figura 57, inclusive de maneira bem próxima aos limites do Parque, o que indica 
atenção necessária a esta fronteira.  
 
A ocupação por aglomerados rurais demonstrou pequena queda em seus números ao 
comparar os dados das duas datas, enquanto a ocupação relacionada à água cresceu, 
ainda que ambas apresentem números baixos dentro do total aqui analisado. 
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Figura 54. Porcentagens sobre uso do solo no Parque e faixa de 3km em 1999. 
 

 
Figura 55. Porcentagens sobre uso do solo no Parque e faixa de 3km  em 2013. 
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Figura 56. Mapa de uso e ocupação do solo no Parque e faixa de 3km em 1999. 
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Figura 57. Mapa de uso e ocupação do solo no Parque e faixa de 3km em 2013.  
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De acordo com a visita feita em campo, o tipo de uso do solo predominante observado no 
entorno próximo ao Parque é destinado à pastagem, apresentando campos abertos, mas 
também alguns trechos de fragmentos florestais e áreas destinadas à produção de 
eucalipto, sendo esta última encontrada bem próximo à área do Parque, em sua parte 
noroeste. Há também vários fragmentos florestais e áreas que foram deixadas sem 
cuidados do homem em diferentes estágios de recuperação.   
 
Estas observações corroboram com as informações organizadas no Mapa de uso e 
ocupação do solo conforme as Figura 56 e Figura 57. 
 
Vale destacar que, próximo à faixa de 3km, mas já para fora de seu perímetro, há duas 
pedreiras. Uma delas é municipal, desativada há alguns anos, e outra é particular e estava 
desativada, mas apresenta indícios de atividade em sua área, como pode ser visto na 
Figura 58. 
 
 

 
Figura 58. Novos equipamentos na área da pedreira desativada 
 
 
É importante conhecer melhor a situação desta pedreira e sua potencial reativação, uma vez 
que, caso a exploração volte a ocorrer, além de gerar os impactos sonoros e de tremor da 
extração de pedras, tem ainda a questão da intensificação do tráfego de caminhões 
pesados nas estradas locais, não asfaltadas, podendo causar danos a elas.  
 
Já em área mais próxima ao PNMAR, conforme indicado na Figura 46, observam-se 
atividades ligadas à fabricação de blocos de cimento, triagem de lixo reciclável, e um antigo 
silo, atualmente desativado, estando as primeiras na estrada que leva ao Parque, próximo a 
sua entrada.  
 
Em relação específica à área do Parque, a Figura 59 apresenta o gráfico com o 
detalhamento das classes de uso do solo em seu interior. A maior área foi classificada como 
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vegetação em estágio médio à avançado (40,74%), seguida por vegetação em estágio 
médio (39,32%) e finalmente por vegetação em estágio inicial (16,23%). Todos os demais 
usos, somados, totalizam menos de 4% do território da UC, com a maior proporção 
relacionado ao campo antrópico.  
 
A Figura 60 ajuda na visualização da distribuição destes usos internos ao PNMAR. 
 

 
Figura 59. Porcentagens de uso e ocupação do solo no PNMAR em 2014. 
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Figura 60. Mapa de uso e ocupação do solo no PNMAR em 2014. 
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Em relação a outros usos ou usos indevidos identificados na área do Parque durante a visita 
de campo, pode-se citar os acessos abertos por palmiteiros e caçadores ao longo da 
estrada que corta o parque, o despejo de resíduos de construção civil na estrada a caminho 
do parque, próximo à sua sede e a residência unifamiliar construída dentro da área do 
parque, mas que já está em processo de desocupação. Em frente a esta residência, 
encontra-se o campo de futebol, indicado na Figura 4. 
 
Além destes, foram identificados como usos indevidos, o ponto de descarte de resíduos 
(Figura 46), bem como, o abandono de veículo, sendo identificado um caso pontual na 
região da Chácaras Boa Vista (Figura 46).  
 
Quanto aos tipos de construção e ocupação nas proximidades do PNMAR, observou-se: 
 
- tipo de ocupação e construção: refere-se a quais os tipos de ocupação e construção são 
encontradas nos bairros. 
 

Turvo Bengalar Chácaras Boa Vista Costinha Buquirinha II 
Predomínio 
de chácaras 

e sítios 

Predomínio 
de chácaras e 

sítios 

Predomínio de 
chácaras e casas em 

lote 

Predomínio 
de casas em 

lote 

Predomínio de 
chácaras 

Ocupação 
esparsa 

Ocupação 
esparsa Maior adensamento Maior 

adensamento Ocupação esparsa 

Construções 
em alvenaria 

até 2 
pavimentos 

Construções 
em alvenaria 

até 2 
pavimentos 

Construções em 
alvenaria até 2 

pavimentos 

Construções 
em alvenaria 

até 2 
pavimentos 

Construções em 
alvenaria até 2 

pavimentos 

 
Observação: Quanto aos tipos de ocupação nos bairros, são bem esparsos e de 
características de uso rural (chácaras, fazendas, sítios) no Turvo e no Bengalar. Já no 
aglomerado das Chácaras Boa Vista e do Costinha, há um maior adensamento das 
edificações e ocupação, mas ainda assim, diferente daquele observado em áreas urbanas.  
 
Pressões e Ameaças / Pontos Fortes e Oportunidades 
 
Localizado em região privilegiada natural e economicamente, apresentando remanescentes 
a serem preservados e preferencialmente conectados, o PNMAR enfrenta como principais 
pressões e ameaças, o fato de o uso do solo em seu entorno ter se intensificado em relação 
às atividades de agrossilvicultura e pastagem, ao mesmo tempo em que áreas tem sido 
deixadas sem uso e devolvidas à natureza, que as vem ocupando sem ajuda do homem. 
Em seu interior, ainda, a porcentagem de vegetação em estágio avançado de recuperação 
se mostra predominante, mas tem apresentado redução em seu entorno, sugerindo atenção 
a esta questão. 
 
As ocupações ao seu redor e a estrutura encontrada em termos de saneamento e 
infraestrutura geral são condizentes com as necessidades locais, favorecendo um cenário 
saudável para inserção deste parque em meio à área rural.  Por sua vez, os planos e 
programas identificados para a região comumente destacam a questão da preservação em 
seus discursos, o que favorece à manutenção e potencial ampliação do parque, e isto é 
visto sob o olhar de diferentes instâncias (regional e local). 
 
 A existência de uma estrada local cruzando e segmentando o parque é uma questão que 
merece atenção de sua gestão, uma vez facilita o acesso irregular e facilita a circulação de 
veículos em área muito próxima à mata e à fauna ali encontrada. 
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Possuindo nascentes no interior de sua área, o parque não recebe águas de corpos hídricos 
externos, favorecendo a qualidade da água encontrada em seu interior. Ao mesmo tempo, a 
ocupação dispersa ao seu redor, não apresenta questões de ocupação intensa e 
impermeabilização do solo, colaborando com a manutenção da qualidade dos corpos 
hídricos da região, além de haverem poucos focos de despejo de águas residuais no 
ambiente.    
 
Ainda que haja o gasoduto passando próximo a ele e a futura linha de transmissão, a área 
do parque em si não parece estar muito vulnerável a estas atividades, ainda que seja 
sempre necessária atenção e monitoramento destas atividades em sua zona de 
amortecimento. 
 
A existência de uma zona de amortecimento formalizada em lei, além de citada em vários 
dos planos analisados, indica uma atenção especial e real à área e sua conservação, 
entretanto, demanda ainda atenção prática e de gestão eficiente quanto às ações nela 
realizadas. 
 
A consideração de áreas próximas ao Parque como zona urbana indicada no Plano Diretor 
em 2006 apresentava um potencial negativo em relação à proteção do Parque. Entretanto, 
esta questão já revertida com as indicações feitas pela Lei de Uso do Solo em 2010, que tira 
desta região a indicação de área urbana, garantindo a inserção do Parque em uma área 
predominantemente rural.  
 
Por fim, a possível reativação da pedreira próxima às Chácaras Boa Vista é um assunto que 
merece atenção, não apenas pelos impactos diretos que suas atividades causam na região, 
como da circulação de caminhões, impactos nas estradas locais e aumento do movimento 
na área próxima ao parque. 
 
Considerações Finais 
 
Observando todas as informações levantadas e visitas realizadas in loco, de modo geral, o 
PNMAR apresenta não só um grande potencial natural para conservação da natureza, com 
destaque para a fauna e flora locais e a saúde de seus recursos hídricos, como este 
potencial aparece constantemente mencionado e reconhecido entre planos e programas da 
região em que se insere.  
 
Mesmo que ainda citado comumente como Reserva Florestal e não ainda com o nome de 
Parque Natural, até mesmo pelas datas de publicação dos documentos, a área do Parque 
vem sendo inserida nas discussões e preocupação com a preservação da natureza na 
região em que se encontra já há alguns anos, uma vez que esta região é naturalmente 
caracterizada por vários fragmentos de valor para a conservação. Ligar estes fragmentos, 
trabalhar a área protegida de forma mais ampla do que os limites do Parque, ou ainda, de 
sua zona de amortecimento, parecem intenções presentes em todos os planos, programas e 
projetos das diferentes instâncias aqui analisadas. 
 
Entretanto, nota-se que é necessária uma maior integração entre as entidades e órgãos que 
atuam na região, além de efetiva atenção à sua zona de amortecimento, fazendo-se cumprir 
as regras e restrições de uso e ocupação do solo nesta área. 
 
A questão da estrada que corta o Parque, da falta de sinalização desta, do excesso de 
velocidade com que veículos a percorrem e os acessos irregulares que ela proporciona são 
questões chave a serem tratadas para manutenção desta UC. O projeto da Linha de 
Transmissão, por sua vez, que em um primeiro momento gerou preocupação quanto aos 
impactos negativos que traria ao parque, aparentemente não ocasionará problemas ao 
Parque diretamente, sem percorrer por áreas a serem suprimidas dentro deste e, ainda que 
seja necessária supressão na zona de amortecimento, as medidas mitigadoras e 
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compensatórias previstas, os programas idealizados, os acordos firmados junto às licenças, 
parecem positivos em termos de monitoramento e prevenção de problemas futuros.  
 
A atividade de agrossilvicultura com fronteira direta à área do Parque requer atenção e 
cuidados, não só em relação à não expansão da atividade, como de potenciais riscos 
naturais da relação entre a área de mata e de cultura. 
 
Em termos de equipamentos e serviços, a região do entorno do Parque parece ter suas 
necessidades atendidas, ainda que escolas e postos de saúde e segurança não sejam 
encontrados ou encontrados em baixos números, mas parecem atender às demandas. E 
nos casos em que alguns serviços não se encontram na área de 3km do entorno do Parque, 
estes podem ser encontrados nos bairros mais próximos.  
 
A questão da água, do esgoto e dos resíduos sólidos, de modo geral, parece bem resolvida 
tanto para o parque como para as comunidades próximas, a não ser pelos poucos pontos de 
lançamento de esgoto in natura identificados. Neste sentido, alguns pontos que necessitam 
maior atenção de imediato, são: o depósito de resíduos de construção civil na área de 
acesso ao Parque e a necessidade de ligação das redes de esgoto já instaladas nas 
comunidades próximas, às casas. 
 

3.1.3. Matriz Institucional 
 
Para a identificação das instituições atuantes na área de estudo e aquelas que possuem 
potencialidades, assim como, as relações que estas têm entre si e o seu grau de 
envolvimento junto ao PNMAR e/ou entorno, utilizou-se as técnicas de elaboração do 
Diagrama de Venn (Verdejo, 2006) durante a Reunião de Apresentação do Plano de 
Trabalho do Plano de Manejo do PNMAR realizada no dia 10/03/2014, destinada ao 
Conselho Gestor (CG) da UC; e a realização entrevistas semiestruturadas (Manzini, 
1990/1991), no período de 03 a 14/04/2014. 
 
O Diagrama de Venn é constituído por formas geométricas dispostas de modo a representar 
as relações existentes entre elas. Trata-se de uma ferramenta originária da matemática de 
conjuntos e que foi adaptada para representar as relações entre os diferentes grupos de 
uma sociedade (Faria e Ferreira Neto, 2006). Segundo Verdejo (2006), esta técnica busca 
colocar em evidência as relações que se estabelecem entre as instituições para reconhecer 
a importância destes fatores nos processos de decisão e planejamento de um determinado 
local. 
 
No contexto do PNMAR, esta dinâmica envolveu as seguintes etapas: 
 
a) Relação PNMAR e Instituições Presentes. Nesta etapa os participantes posicionaram as 
suas instituições no diagrama considerando o grau de envolvimento com o PNMAR (quanto 
mais próximo da UC, mais atuante). 
 
b) Inter-relação entre as instituições e PNMAR. Os participantes reconfiguraram o diagrama 
considerando a proximidade e o estabelecimento de parcerias entre as instituições 
presentes na reunião, assim como o grau de envolvimento destas em relação ao PNMAR.  
 
c) Relação PNMAR e Outras Instituições. Foram acrescentadas no diagrama as instituições 
que se relacionam com o PNMAR, mas que não estavam presentes na reunião, 
considerando grau de proximidade com a UC e as inter-relações institucionais. Também 
foram mapeadas as instituições que possuem potencialidades de se relacionar com o 
PNMAR. 
 
Todas as etapas foram decorrentes de discussões visando identificar a percepção dos 
presentes com relação à atuação das instituições. 
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De forma complementar à dinâmica, foi aplicado um questionário estruturado (Anexo 4), 
visando à coleta de dados gerais das instituições presentes e indicações de outras 
instituições que poderiam ter alguma relação com o PNMAR. 
 
Com base nos resultados obtidos nessa atividade, foram realizadas as entrevistas 
semiestruturadas junto aos representantes de instituições, com o intuito de aprofundar a 
caracterização e subsidiar a elaboração da Matriz Institucional do PNMAR. A entrevista 
semiestruturada, segundo Manzini (1990/1991), está focalizada em um tema sobre o qual 
elabora-se um roteiro com perguntas principais, complementadas por  outras questões 
inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista, permitindo emergir informações de 
forma mais espontânea e elaborar uma análise quali-quantitativa. 
 
Neste sentido, o roteiro de entrevista (Anexo 5) envolveu questões relacionadas à área de 
atuação da instituição, conhecimento e envolvimento com o PNMAR e área de entorno, 
além do interesse em estabelecer parcerias com a gestão da UC para a realização e/ou 
apoio de projetos e ações no local. Foram priorizadas as instituições que apresentam uma 
relação direta ou potencialidades reais. Sendo assim, foram entrevistadas instituições que 
compõem o Conselho Gestor (CG) do PNMAR e instituições indicadas e/ou identificadas ao 
longo do desenvolvimento do trabalho, visando compor uma diversidade no universo 
amostrado. O principal fator limitante deste levantamento foi compatibilizar a agenda dos 
representantes das instituições com o período de campo previsto, não sendo possível, deste 
modo, abranger todas as instituições identificadas. Os materiais disponibilizados pelas 
instituições, assim como os seus sites institucionais também foram analisados neste 
diagnóstico. Os contatos das instituições encontram-se no Anexo 6. 
 
Resultados e Discussão 

 
Matriz Institucional 
 
A elaboração da Matriz Institucional do PNMAR envolveu a identificação e caracterização 
das instituições que atuam diretamente na UC ou que apresenta potencialidades, 
considerando os seus interesses, expectativas, potencialidades e percepção, além de 
possíveis conflitos. Este levantamento também buscou identificar como os diferentes atores 
sociais percebem as relações interinstitucionais tendo como eixo central o PNMAR. 
 
Segundo ICMBio (2011) este tipo de levantamento visa facilitar a construção de parcerias e 
relações institucionais potencialmente capazes de produzir ações conjuntas para alcance e 
manutenção dos objetivos para os quais a unidade foi criada. Trata-se de uma importante 
ferramenta para dar início ao processo de mobilização e articulação sociopolítica pró-
unidade. 
 
Diagrama de Venn 
 
O Diagrama de Venn (Figura 61) foi desenvolvido durante a Reunião de Apresentação do 
Plano de Trabalho do Plano de Manejo do PNMAR e envolveu 15 participantes, os quais 
representaram no total oito instituições.  
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Figura 61. Construção do Diagrama de Venn. 
Foto: Angela Pellin. Data: 10/03/2014. 
 
A maioria das instituições que participaram diretamente na construção do diagrama (Tabela 
34) é integrante do CG do PNMAR e envolveu de forma praticamente equilibrada os setores 
governamental e civil, com destaque para órgãos municipais e organizações não 
governamentais ambientalistas. Destaca-se que a atividade não contou com a participação 
de representantes de empresas. Este cenário refere-se ao fato do CG ter representação 
paritária de órgãos públicos e da sociedade civil, mas não prever em seu instrumento legal 
(Decreto nº. 14.311/10) a representação do setor privado. 
 
Tabela 34.  Instituições participantes na construção da dinâmica. 

Instituição Tipologia Membro do CG 

Instituto de Planejamento, Pesquisa e Administração 
de São José dos Campos (IPPLAN) Organização Social Não 

Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) Órgão Municipal Sim 
 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA) Órgão Municipal Sim 

Secretaria de Serviços Municipais (SSM) Órgão Municipal Não 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente / Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) Órgão Estadual Sim  

Grupo Consciência Ecológica (GCE) Organização Não 
Governamental Sim 

Instituto Ecológico e de Proteção aos Animais 
(IEPA) 

Organização Não 
Governamental Sim 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 
Instituição 

Acadêmica/Científica 
(Particular) 

Sim 

 
A identificação das instituições que não estavam presentes, mas que possuem relação com 
o PNMAR, contribuiu para a diversificação do Diagrama de Venn, pois foram mencionados 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais; ONGs, associações de bairro e empresas, 
dos quais a grande maioria não compõe o CG do PNMAR (Tabela 35).  
 
Tabela 35.  Instituições mencionadas e justificativas. 

Instituição Tipologia Justificativa Membro do 
CG 

INPE - Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 

Instituição 
Acadêmica/Científica 

Existência de uma estação 
meteorológica na UC Não 
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Instituição Tipologia Justificativa 
Membro do 

CG 

Grupo Suçuarana de 
Salvamento na Selva 

Organização Não 
Governamental 

Realização de atividades 
diversas e educação ambiental 
na UC 

Não 

Polícia Ambiental Militar Órgão Estadual Fiscalização ambiental na UC Não 

ICMBio - Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade 

Órgão Federal 

Gestão da APA Mananciais do 
Rio Paraíba do Sul que abrange 
o PNMAR. Intenção em incluí-la 
no CG. 

 
 

Não 

Secretaria Municipal de 
Educação Órgão Municipal Realização de visitas escolares 

no passado na UC Sim 

Sociedade Amigos de 
Bairro – Bairro Costinha Associação de bairro Representação de bairro limítrofe 

ao PNMAR Sim 

COPEL - Companhia 
Paranaense de Energia Empresa 

Implantação de linha de 
transmissão de energia que 
atingirá o PNMAR 

Não 

VCP - Votorantim 
Celulose e Papel Empresa 

Área de reflorestamento para 
produção industrial em área 
limítrofe ao PNMAR 

Não 

Associação Corredor 
Ecológico do Vale do 
Paraíba 

Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 

Atua na região para reconectar 
fragmentos florestais Não 

Instituto Rã-bugio  Organização Não 
Governamental  

Realização de projeto de 
educação ambiental na UC no 
passado 

Não 

 
A complementação final do diagrama ocorreu com a indicação de instituições que 
apresentam potencialidades de envolverem-se com o PNMAR, das quais pode-se destacar 
as entidades religiosas e escolas do entorno, sindicato rural e instituição ligada ao setor 
cultural (Tabela 36). 
 
Tabela 36.  Instituições com potencialidade de envolvimento com o PNMAR. 

Instituição Potencialidade 

Instituições Científicas Fomento de pesquisa científica  

Igrejas do entorno Envolvimento na proteção e defesa  

Escolas do entorno Envolvimento na proteção e defesa, com ênfase na educação 
ambiental 

Sindicato Rural (produtores do 
entorno) 

Envolvimento na proteção e defesa  
Manejo sustentável 

PRODER - Programa de 
Desenvolvimento Rural/Prefeitura 
de São José dos Campos 

Desenvolvimento de trabalho sustentável com os produtores da 
região do PNMAR 

Fundação Florestal Possui projetos de conservação na região 

CBH – PS - Comitê das Bacias 
Hidrográficas do Rio Paraíba do 
Sul 

Fórum que define as ações e obras de manutenção e 
recuperação dos recursos hídricos necessárias na bacia 
hidrográfica de influência do PNMAR 

Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo Desenvolvimento de ações culturais 

Sociedade de Amigos de Bairros 
do Entorno do PNMAR Envolvimento na proteção e defesa  

 
A Figura 62 e a Figura 63 ilustram a representatividade das diferentes esferas sociais no 
diagrama, sendo as mais representativas as organizações não governamentais (40,74%) e 
governamentais (37,04%), seguidas pelas instituições de educação e pesquisa (14,81%) e 
iniciativa privada (7,41%) (Figura 62). 
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Figura 62. Setores institucionais representados no Diagrama de Venn. 
 

 
Figura 63. Diagrama de Venn 
Legenda: AZUL= instituições presentes. PRETO= instituições não presentes que apresentam relação 
com o PNMAR. VERMELHO= instituições potenciais. 
Foto: Jussara C. Reis. Data: 10/03/2014. 
 
A partir da configuração final do diagrama (Figura 63) é possível observar, também, uma 
representação diversificada de instituições que apresentam um elevado grau de 
envolvimento com o PNMAR:  
 
• Órgãos municipais, relacionados diretamente com o planejamento, gestão e manutenção 
da UC (SEMEA e SSM); 
 
• Entidades não governamentais, a maioria ligada ao CG, com histórico de atuação por 
meio de desenvolvimento de atividades como pesquisa, educação ambiental e mobilização 
(Grupo Suçuarana, IEPA e GCE). O envolvimento do IPPLAN está relacionado à sua 
atuação como coordenador contratado pela PMSJC para o plano de manejo do PNMAR; 
 
• Empresas, as quais promovem impactos ambientais decorrentes de suas atividades 
econômicas (COPEL e VCP).  

 
As instituições que possuem atuação intermediária no PNMAR foram os órgãos públicos 
estadual (Polícia Ambiental), federal (ICMBio) e municipal (Secretaria de Educação), bem 
como, uma entidade civil (Sociedade Amigos de Bairro do Costinha). 
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Durante a discussão foi destacado que as instituições de pesquisa deveriam ser mais 
atuantes no PNMAR. Sobre o INPE foi mencionado a necessidade de se obter os dados 
levantados pela estação meteorológica e estabelecer estratégias de aproximação. A 
UNIVAP embora esteja mais envolvida com o PNMAR, compondo, inclusive, o CG, poderia 
intensificar as pesquisas de cunho científico-acadêmico na UC. 
 
Com relação às relações interinstitucionais, destaca-se a ligação direta entre SEMEA, 
responsável pelo planejamento e gestão da UC e SSM, secretaria responsável pelas 
atividades operacionais do PNMAR. Também foram mencionadas algumas parcerias entre 
as entidades não governamentais e, também, com a SEMEA, sendo que destas últimas a 
mais citada foi a da PMSJC/SEMEA com o Grupo Suçuarana, o qual não integra o CG, para 
realização de atividades de educação ambiental na UC.  
 
Verifica-se que o principal fórum articulador das instituições em torno dos interesses do 
PNMAR é o seu CG, pois favorece o diálogo entre as instituições atuantes na UC e pode 
contribuir para a consolidação de parcerias entre as mesmas, juntamente com outras 
estratégias que permitam também envolver as entidades que não o compõem.  
 
Caracterização das Instituições Entrevistadas 
 
A partir dos resultados do Diagrama de Venn, os representantes das instituições 
consideradas “chave” para o planejamento e gestão do PNMAR foram contatados para 
serem entrevistados. Como complementação da identificação dessas instituições, foram 
solicitadas aos entrevistados indicações de outras entidades que por ventura não haviam 
sido contatadas. Desta forma, foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas, 
representando 15 instituições, conforme Tabela 37.  
 
Tabela 37. Instituições entrevistadas e seus respectivos representantes. 

Instituição 
Representantes 
entrevistados 

Cargo ocupado na 
Instituição 

Secretaria de Serviços Municipais (SSM) Carlos Ignácio Trunkl 
Marcos Antônio do Carmo 

Chefe de divisão 
Supervisor 

Grupo de Consciência Ecológica (CGE) Fernando D. de Almeida Presidente 

Secretaria de Turismo (SETUR) Diego de Carvalho 
Osmar Ferreira 

Diretor 
Assessor 

Grupo Suçuarana de Salvamento na Selva Rafael Vilela Bin Presidente 
Associação Amigos do Bairro Costinha 
(ASAB do Costinha) Ana Pontes Fundadora e Ex-presidente 

Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP) Maria Regina de A. Silva 

Docente e Pró-reitora de 
Integração Universidade - 
Sociedade 

Associação Corredor Ecológico do Vale do 
Paraíba (ACEVP) Carolina Ferreira Analista Ambiental 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
(FCCR) Sônia Di Maio Arquiteta/ Divisão de 

Patrimônio Histórico 
EE Professora Zilda Altimira Soci, EE do 
Bairro do Turvo, EE do Bairro Bengalar e 
EE do Bairro Bom Sucesso 

Karin Kankas Diretora 

Assessoria de Educação Ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente 

Elisa M. K. Farinha 
Rosana Mayumi 

Assessora 
Profª Coord. de Projetos e 
Programas 

Instituto Ecológico e de Proteção aos 
Animais (IEPA) Marcelo Godoy Presidente 

Companhia Paranaense de Energia 
(COPEL) Sandra Elis Abdalla 

Analista socioambiental, 
coordenadora de 
licenciamento ambiental do 
empreendimento 
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A) Perfil das Instituições 

 
Das 15 instituições entrevistadas, 33,33% são governamentais, sendo todas da esfera 
municipal; 33,33% instituições de educação e/ou pesquisa, incluindo ensino fundamental e 
superior; e 26,67% organizações não governamentais; indicando uma distribuição 
relativamente equilibrada entre os respectivos setores. O setor privado correspondeu a 
6,67% do universo amostrado, representado pela COPEL (Figura 64 A). A composição da 
amostra entrevistada corresponde aos resultados obtidos pelo Diagrama de Venn. 
 
Com relação à área de atuação das instituições entrevistadas, observa-se a predominância 
das áreas de educação e/ou pesquisa (33,33%), representadas pela UNIVAP e escolas 
estaduais localizadas na região de influência do PNMAR; e, ambiental, com 26,67%, 
envolvendo a SEMEA e ONGs, das quais parte significativa compõe o CG da unidade. 
Embora os demais percentuais sejam baixos, é importante destacar a sua diversidade: 
transmissão de energia (COPEL), qualidade de vida/bairro (ASAB do Costinha), 
manutenção de infraestrutura (SSM), turismo (SETUR), busca e resgate (Grupo Suçuarana) 
e cultura (FCCR). A maioria destas últimas instituições citadas não compõe o CG, porém 
apresentam relação direta com o PNMAR. Esses dados expressam a complexidade da 
matriz institucional da UC, que é composta por múltiplas instituições, o que implica na 
existência de diferentes interesses e expectativas (Figura 64 C). 
 

 
Figura 64. Perfil das instituições entrevistadas. 
 
As instituições entrevistadas apresentam uma variedade de tempo de existência, sendo as 
mais antigas, com 33,33%, as escolas estaduais rurais dos bairros do Turvo, Bengalar e 
Bom Sucesso e a UNIVAP, fundadas entre 1950 e 1960. Numa sequência cronológica, 
encontra-se a ONG Grupo Consciência Ecológica (6,67%), fundada em 1979, constituindo-
se como a ONG mais antiga do grupo de entrevistados. Com 26,67%, estão as entidades 
fundadas entre 1982 e 1989: ASAB do Costinha, EE Profa Zilda Altamira Soci, SSM e 
FCCR, estes dois últimos os órgãos municipais mais antigos da amostra. As instituições 
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criadas em 1994 (13,33%) são as ONGs IEPA e Grupo Suçuarana; e, mais recentemente, 
aquelas fundadas em 2005 (6,67%), a SEMEA, e entre 2010 e 2013 (13,33%) a ACEVP e 
SETUR respectivamente (Figura 64 B).  
 
Destaca-se que algumas instituições não governamentais já atuavam antes mesmo da sua 
formalização, como é o caso da ACEVP que iniciou seus trabalhos em 2006. Cabe também 
mencionar que a ASAB do Costinha não é uma associação formalizada juridicamente e, 
segundo sua fundadora, atualmente não possui um presidente, mas sim um grupo que ainda 
desenvolve algumas ações, porém de forma informal e pontual. 
 

B) Envolvimento e atuação no PNMAR 
 

A maioria das instituições entrevistadas não participa formalmente do CG do PNMAR (60%) 
(Figura 65 A), das quais destacam-se setores relevantes para a gestão do PNMAR, como 
cultural e privado. Além disso, a representatividade da comunidade do entorno no CG 
encontra-se baixa, tendo em vista a sua diversidade que é constituída por núcleos urbanos, 
propriedades rurais, escolas, igrejas, entre outras. Tal situação agrava-se pelo fato de não 
terem sido identificadas organizações comunitárias consolidadas durante o levantamento 
em campo. Conforme informações obtidas junto aos moradores locais, alguns dos antigos 
líderes comunitários se desvincularam de associações por as considerarem alvos de 
interesses políticos partidários. Esta situação enfraquece a representação destes grupos o 
que pode ser percebido na pouca participação da única associação de moradores membra 
do CG nas reuniões, a qual atualmente encontra-se sem um representante formal.  
 
Com relação ao setor público, a SSM, órgão municipal responsável pelas atividades 
operacionais da UC, não integra oficialmente o conselho, porém participa das reuniões e 
demais discussões relacionadas ao PNMAR organizadas pela SEMEA. Destaca-se que, na 
esfera governamental, estas são as únicas entidades que apresentam uma 
interdependência institucional direta. Devido a este contexto, há uma pretensão em incluir a 
SSM no CG. 
 

 
Figura 65. Envolvimento e atuação no PNMAR. 
 
Observou-se que a maioria das instituições entrevistadas nunca desenvolveu trabalhos 
específicos no PNMAR (66,67%), sendo mencionadas algumas atuações mais no contexto 
regional, como os trabalhos da ACEVP, relacionado à conexão de fragmentos florestais, e 
IEPA, envolvendo campanhas de sensibilização sobre a fauna. Já aquelas que 
apresentaram atuação no PNMAR (33,33%), são em sua maioria órgãos municipais que já 
possuem esta tarefa em suas atribuições (Figura 65 B). Conforme já mencionado, a SSM, 
órgão com maior tempo de atuação na área, é responsável atualmente pela manutenção da 
UC e a SEMEA, pela gestão. 
 
A atuação da FCCR por meio da sua Divisão de Patrimônio Histórico está especificamente 
relacionada ao processo de preservação do antigo reservatório para abastecimento público 
iniciado em 2008 e que atualmente encontra-se em fase de avaliação na PMSJC. Segundo 
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a representante da FCCR entrevistada, a parceria entre FCCR Divisão de Patrimônio 
Histórico e SEMEA para este estudo ocorreu de modo informal, envolvendo especialmente a 
disponibilização de materiais, sem a realização de estudos interdisciplinares, sendo este um 
fator limitante na sua concepção. Salienta-se que a criação da lei de preservação do sítio 
histórico do PNMAR, implicará na atuação direta da Fundação no gerenciamento deste 
espaço por meio de seu conselho, o COMPHAC. Destaca-se que segundo a lei de criação 
do referido conselho (Lei n° 2869/84), está previsto a representação da SEMEA. Neste 
contexto, o diálogo interinstitucional entre SEMEA, FCC e seus respectivos conselhos é 
fundamental para o estabelecimento de uma gestão integrada e participativa que assegure a 
proteção do PNMAR em sua totalidade. 
 
Com relação às demais instituições, a UNIVAP possui um histórico de atuação no PNMAR, 
sobretudo por meio das pesquisas acadêmicas do seu corpo discente, as quais, segundo 
representante da instituição entrevistada, ocorriam de modo informal até 2008 quando da 
criação de um termo de cooperação junto à PMSJC. A UNIVAP também possui em seu 
histórico um convênio com a PMSJC datado de 1996 para mapeamento e caracterização da 
então Reserva Ecológica Augusto Ruschi, objetivando a realização do Plano de Manejo para 
o seu gerenciamento (Lei Municipal 4.936/96).  
 
O Grupo Suçuarana também mencionou ter realizado trabalhos na UC por meio de seus 
treinamentos, vistorias, limpeza da estrada e áreas de mata (retirada de lixo), denúncias e 
educação ambiental entre os anos de 1996 a 2010. Em 2013, assinaram um Termo de 
Parceria junto à SEMEA (Processo Administrativo nº 46167/13), que autorizava a instituição 
a utilizar o PNMAR para suas atividades ordinárias por um período de um ano e, como 
contrapartida, a instituição apoiaria as ações de educação ambiental e pesquisas 
desenvolvidas pela SEMEA na UC e realizaria ações preventivas, de fiscalização e registros 
de ocorrência.  
 
De uma forma geral, verifica-se que são poucas as instituições que apresentam uma relação 
mais direta com a UC e parcerias formalizadas, sendo que o envolvimento da grande 
maioria concentra-se na participação das reuniões e discussões do Conselho Gestor. No 
entanto, é importante destacar que todas as instituições possuem interesse em estabelecer 
parcerias para desenvolver trabalhos no local, além de fortalecer as relações 
interinstitucionais, visando à consolidação da rede pró-PNMAR. Muitas instituições, 
inclusive, forneceram seus estudos realizados sobre a região e UC para a elaboração deste 
plano de manejo. É importante mencionar que algumas entidades já possuem projetos para 
o local e outras já iniciaram a articulação de parcerias, como é o caso do IEPA que, devido à 
sua área de atuação, foi procurado pela SEMEA para atuar no projeto de monitoramento de 
fauna do PNMAR, por meio de câmeras traps, que também terá um viés educativo. 
 
Muitas instituições, por outro lado, destacaram o fato de não terem desenvolvido trabalhos 
no PNMAR, devido à dificuldade de acesso e diálogo com a gestão. Esta dificuldade foi 
citada especialmente pelas escolas e associação de bairro, as quais acabam percebendo o 
PNMAR como um espaço isolado da comunidade. Como forma de minimizar esta distância 
entre Parque-Comunidade, foi sugerida a criação de um colegiado regional envolvendo as 
escolas, igrejas, fazendas e associações. 
 
Segundo representantes da Assessoria de Educação Ambiental da SEMEA a decisão por 
suspender as atividades no PNMAR, incluindo pesquisas, se deu pelo fato da unidade não 
dispor de um plano de manejo que regulamentasse essas ações considerando o perfil da 
UC de proteção integral.  
 
Outro fator importante e que revela a disposição em apoiar a unidade, é que a maioria das 
instituições também, demostrou interesse em participar do CG do PNMAR. Algumas, 
inclusive já se candidataram, como o Grupo Suçuarana. As razões são diversas e todas 
plausíveis: i) por entender que a UC encontra-se no escopo de sua atuação; ii) por 



115 
 

apresentar um histórico de atuação no local e conhecer empiricamente o local; iii) por estar 
inserido na mesma região que a UC, constituindo-se, neste sentido, da mesma comunidade. 
Vale destacar que a ampliação do número de instituições participantes do conselho do 
Parque seria algo desejável e ampliaria a rede de colaboradores da UC, além de trazer 
maior dinamismo às reuniões e atividades do Conselho.  
 

C) Percepção do PNMAR 
 

Com relação à percepção dos entrevistados sobre os aspectos positivos e oportunidades do 
PNMAR (Figura 66 A), o ponto mais destacado foi a Educação Ambiental (33,33%) e, 
posteriormente, a Pesquisa Científica (20,83%). Estes aspectos estão em consonância com 
os objetivos da unidade estabelecidos em seus instrumentos legais (Lei Federal no 
9.985/2000 e Lei Municipal no 8.195/2010).  
 
Com relação à educação ambiental, as características potenciais do PNMAR destacadas 
foram a sua biodiversidade – sendo uma das poucas áreas que possui esse perfil em SJC - 
e o viveiro. Quanto ao público, observou-se uma visão majoritária de que estas ações 
deveriam ser direcionadas à comunidade escolar. Outro grupo destaca a carência de ações 
educacionais ambientais em São José dos Campos, sendo, neste sentido, necessário 
envolver não somente as escolas, mas a população como um todo nos programas 
educacionais da UC. 
 
No que diz respeito à pesquisa, foi destacado principalmente a potencialidade para estudos 
na área da biologia de conservação. Segundo entrevistados, já existem diversas demandas 
pelas instituições locais e seria interessante que estas atividades fossem regulamentadas e 
que a UC estabelecesse parcerias com universidade e instituições de pesquisas. Conforme 
já citado, a UNIVAP firmou um termo de cooperação junto à PMSJC e, segundo sua 
representante, possui interesse em consolidar esta parceria por meio de pesquisas 
acadêmicas e projetos de educacionais, envolvendo o PNMAR e entorno. 
 
Outro ponto positivo/oportunidade mencionado foi o fato do Parque ser uma UC de Proteção 
Integral (8,33%) o que permite promover tanto a conservação da biodiversidade quanto à 
promoção da educação ambiental. A potencialidade para a promoção do turismo ecológico 
teve uma frequência de 8,33%. As características naturais, beleza cênica e o contexto de 
UCPI permitiria atrair um público interessado em atividades ao ar livre e preocupado com a 
proteção ambiental. Para este grupo, o planejamento, a regulamentação e ações 
educativas, seriam elementos fundamentais para assegurar a conservação do local e 
minimizar impactos negativos. Mesmo partindo deste pressuposto e a atividade ser prevista 
legalmente, a maioria dos entrevistados se mostrou cautelosa ao afirmar o turismo como 
oportunidade, mesmo reconhecendo sua potencialidade, tendo em vista os possíveis 
impactos que a atividade pode provocar, revelando ponto de divergências quanto ao 
desenvolvimento ou não deste tipo de atividade no local. 
 
Dentre os aspectos com índices menos expressivos (4,17%), cabe destacar os temas 
relacionados ao lazer, integração com o entorno e patrimônio histórico-cultural. Esse dado 
indica que um grupo minoritário possui expectativas e/ou percepções que diferem da grande 
maioria, mas que merecem igual atenção. Pôde-se constatar de que há uma percepção de 
que o PNMAR deve ser acessível a um público mais abrangente e, ainda, estar mais 
integrado com o seu entorno. Segundo a ex-presidente e fundadora da ASAB do Costinha, 
há uma expectativa dos moradores locais em visitar o local, especialmente pelo fato do 
bairro não dispor de praticamente nenhum equipamento de lazer, com exceção de um 
campo de futebol, o qual por sua vez, insere-se na UC. Esta expectativa revela conflitos de 
visões e, embora o percentual não seja numericamente representativo, merece ser discutida 
de forma participativa, pois atividades recreativas também são previstas pelo SNUC nas 
UCs de categoria parque.  
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Outro ponto importante é o baixo reconhecimento e valorização dos aspectos culturais e 
históricos como fatores positivo e oportunidade da UC, a qual possui um patrimônio material 
relacionado ao sistema de abastecimento público de SJC e arborização da cidade. A única 
instituição que destacou essa característica enquanto fator positivo e oportunidade de forma 
explícita foi a representante da FCCR, que atua diretamente com o tema. 
 

  
Figura 66. Percepção do PNMAR. Frequência de Respostas. 
 
Quanto aos aspectos negativos e ameaças que ocorrem no PNMAR (Figura 66 B), as 
pressões mais destacadas foram a caça (20%), a qual, segundo alguns entrevistados, já foi 
mais intensa e provavelmente está relacionada à alguns moradores do entorno e a extração 
de palmito (17,14%), provavelmente realizada por quadrilhas que também atuam em outras 
áreas. Outros pontos mencionados foram: a expansão urbana (14,29%), que envolve tanto 
os bairros do entorno quanto o próprio crescimento da cidade sentido zona norte e abrange 
outros problemas mencionados como especulação imobiliária (2,86%) e inobservância da 
zona de amortecimento (2,86%); a estrada que corta o PNMAR (11,43%) denominada como 
Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva (SJC-338) que dá acesso a São Francisco do 
Xavier (Distrito de SJC), a qual coloca em risco a fauna local e facilita o acesso à UC para 
ações ilícitas. Alguns entrevistados destacaram a inexistência de sinalização do PNMAR e 
controle de acesso e velocidade na estrada, como fatores agravantes. Outra pressão 
mencionada foi a fiscalização fragilizada (8,57%), sobretudo no que diz respeito ao combate 
aos crimes ambientais (caça e extração de palmito) e também ao cumprimento das normas 
da zona de amortecimento do PNMAR (Lei Complementar nº 280/2004). 
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Dentre outros aspectos mencionados, a falta de acesso à comunidade local do PNMAR e as 
queimadas foram citadas com a mesma frequência (5,71%). Foi mencionado que antes do 
PNMAR possuir aceiros em seus limites, não era raro a ocorrência de queimadas que 
atingiam o local. Segundo entrevistado, quando em 2012 houve uma queimada na 
propriedade vizinha (área de pasto), provocada provavelmente por uso de fogo para limpeza 
de terreno, o CG reivindicou a realização de aceiros junto à PMSJC, a qual executou os 
serviços em 2013.  
 
Os grandes empreendimentos previstos ou em processo de implantação para a região do 
PNMAR citados pelos entrevistados foram a Linha de Transmissão 500 kV Araraquara II – 
Taubaté a ser implantada pela COPEL; a duplicação de gasoduto da Petrobrás, que 
abrange a região da UC; e a proposta do Governo do Estado de São Paulo em efetuar obras 
para a transposição do Rio Paraíba, na qual prevê-se a possibilidade de represar o Rio 
Buquira, que percorre próximo ao PNMAR. 
 
Observa-se de uma forma geral que parte significativa dos entrevistados não possui 
informações muito aprofundadas sobre tais empreendimentos, a exemplo do projeto de 
implantação de linha de transmissão, havendo dúvidas quanto à área do PNMAR a ser 
atingida e a dimensão do seu impacto. Segundo representante da COPEL foram realizadas 
duas apresentações do projeto em SJC, sendo uma destinada ao Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (COMAM) e outra ao CG do PNMAR. As características desses 
empreendimentos encontram-se descritas no item 3.1.2. do presente plano de manejo. 
 
Os entrevistados também apontaram algumas atividades econômicas localizadas no entorno 
do PNMAR que provocam impactos diretos e /ou indiretos como: silvicultura de eucalipto, 
com impactos decorrentes do cultivo, como o uso de fertilizantes químicos que contaminam 
recursos hídricos e solos, e do transporte, como a compactação do solo e a poluição do ar; 
a pecuária, cuja prática de limpeza de terreno com fogo é um vetor de pressão para o 
PNMAR, impedimento da regeneração natural da vegetação que poderia ser conectada com 
outras áreas; e o mercado imobiliário, por haver uma forte tendência de expansão urbana, 
especialmente de alto padrão, para a região. 
 
Quanto às atividades econômicas sustentáveis, os entrevistados desconhecem a existência 
no entorno do PNMAR, sendo mencionado apenas o trabalho da ONG ACEL, sediada no 
bairro dos Freitas. A ONG atua na zona norte e desenvolve trabalhos nas áreas da 
educação e permacultura, envolvendo bioconstrução e cultivos. Atualmente ela é parceira 
da SEMEA para a implantação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar 
(PEAAF), sendo o bairro dos Freitas a área piloto. O PEAAF, programa criada pelo 
Ministério do Meio Ambiente, tem a proposta de articular a agricultura sustentável com a 
educação, em parcerias com as prefeituras locais. Em SJC esse programa é articulado pela 
Assessoria de Educação Ambiental da SEMEA, e constitui-se, juntamente com o PRODER - 
Programa de Desenvolvimento Rural, como um programa potencial para o estímulo de 
manejos sustentáveis e educação ambiental para o entorno do PNMAR. 
 
Consolidação da Matriz Institucional do PNMAR 
 
A partir dos dados obtidos por meio do Diagrama de Venn e entrevistas semiestruturadas foi 
possível consolidar a Matriz Institucional do PNMAR (Tabela 38), na qual foram 
consideradas as instituições com graus diferenciados de envolvimento com a UC. Destaca-
se que esta Matriz requer complementações e atualizações periódicas, para que a mesma 
possa de fato constituir-se como instrumento de planejamento e gestão. Foram identificadas 
27 instituições, sendo 37,04% do setor não governamental, 29,63% governamental, 25,93% 
de ensino e 7,41% privado, demonstrando a configuração alinhada aos resultados do 
diagrama e entrevistas semiestruturada. 
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Tabela 38. Matriz Institucional do PNMAR. 
MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

G
O

V
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
 

M
u

n
ic

ip
al

 

SSM - 
Secretaria de 
Serviços 
Municipais 

Executar serviços urbanos por meio de 
ações preventivas que preservem a 
infraestrutura do município e garanta a 
qualidade de vida da população. 

Atua na UC desde 1980, sendo 
responsável pela gestão do então 
Horto Florestal até 2006. 
Atualmente é responsável pelos 
serviços de manutenção do 
PNMAR. É o braço executor da 
SEMEA. Não integra o CG, porém 
há a previsão de incluí-la. 

Possui como atribuição a 
gestão operacional do 
PNMAR. Possui acervo 
histórico do local. 

- Implementação do 
plano de manejo; 
- PNMAR preservado 
conforme SNUC; 
- Tornar área modelo 
para pesquisa, com 
retorno das instituições 
para a UC. 

SEMEA - 
Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Preservação, conservação e 
recuperação ambiental. Fazer 
mapeamentos, diagnósticos, 
monitoramento, fiscalização, vistorias 
e laudos técnicos relacionados à área. 
Promover programas, projetos e 
campanhas pela melhoria da 
qualidade de vida e determina 
diretrizes e políticas ambientais. 

Órgão criado em 2005, atualmente 
responsável pela gestão do 
PNMAR. Membro do CG. 

Principal agente articulador 
do PNMAR.  Possui um setor 
específico para educação 
ambiental (Assessoria de 
Educação Ambiental). 
PEAAF – Programa de 
Educação Ambiental e 
Agricultura Familiar. 

Segundo Assessoria de 
Educação Ambiental: 
- Estabelecer equipe 
fixa de educação 
ambiental no PNMAR; 
- Consolidar parcerias 
com universidades, 
visando à educação e 
pesquisa, e 
COMPHAC. 

SETUR - 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo 

Divulgar as potencialidades turísticas; 
definir políticas públicas de turismo. 
Promover o turismo local. Incentivar o 
planejamento de empreendimentos 
turísticos pela iniciativa privada. 
Planejar e coordenar trabalhos de 
pesquisas, levantamento, 
cadastramento e análise de recursos 
turísticos existentes. Valorizar e 
divulgar o patrimônio histórico, cultural 
e ambiental da região e promover 
programa de conscientização sobre os 
benefícios do turismo para a 
população. 

Ainda não desenvolve ações 
diretas no PNMAR. Aguarda 
posicionamento do plano de 
manejo quanto à realização de 
visitação pública. Previsão para 
realizar um inventário turístico no 
qual incluirá o PNMAR. Membro do 
CG. 

Divulgação e apoio na 
avaliação da viabilidade do 
turismo ecológico. 
 

Aguarda resultados do 
plano de manejo para 
criação de produtos 
turísticos. 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

FCCR - 
Fundação 
Cultural 
Cassiano 
Ricardo/ 
Divisão de 
Patrimônio 
Histórico 

Preservar o patrimônio histórico-
cultural de São José dos Campos. 
Preservação e recuperação, 
restauração, revitalização e 
requalificação de bens protegidos. 

Processo de preservação do antigo 
reservatório de abastecimento em 
andamento. Iniciado em 2008. Não 
integra o CG. 

Preservação, recuperação e 
restauração do reservatório. 
Preservação de outros 
possíveis bens históricos da 
UC. Atuação via COMPHAC.  
FUMPHAC, fundo municipal 
em estudo para 
reestruturação da lei. 

Sítio a ser preservado 
aberto à visitação 
monitorada. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Coordenar e assessorar administrativa 
e pedagogicamente o sistema escolar, 
definindo diretrizes estratégicas e 
padrões de eficiência e eficácia, 
avaliando e relatando os resultados. 

Realizava visitas com grupos 
escolares no PNMAR. Membro do 
CG. 

Inserção do PNMAR nos 
programas de educação 
ambiental formal do ensino 
municipal. 

NE 

E
st

ad
u

al
 

Polícia Militar 
Ambiental  

Aplicar a legislação ambiental do 
estado. Fiscalizar crimes ambientais, 
tais como: caça, pesca de animais 
silvestres e armamentos para este fim, 
retirada ilegal de madeira, palmito, 
supressão de mata atlântica, soltura 
de balões de fogo, entre outros. 

Desenvolve ações de fiscalização 
ambiental no PNMAR. Não integra 
o CG. 

Combate aos crimes 
ambientais NE 

CETESB - 
Agência São 
José dos 
Campos 

Controlar, fiscalizar, monitorar e 
licenciar atividades geradoras de 
poluição, com a preocupação 
fundamental de preservar e recuperar 
a qualidade das águas, do ar e do 
solo. 

Órgão responsável pelo 
licenciamento dos 
empreendimentos na região do 
PNMAR. Não atua diretamente no 
parque. Membro do CG. 

Regulamentação do entorno, 
licenciamento de 
empreendimentos na zona 
de amortecimento. 

NE 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

F
ed

er
al

 ICMBIO - 
Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade 

Executar as ações do SNUC, podendo 
propor, implantar, gerir, proteger, 
fiscalizar e monitorar as UCs 
instituídas pela União. Cabe a ele 
ainda fomentar e executar programas 
de pesquisa, proteção, preservação e 
conservação da biodiversidade e 
exercer o poder de polícia ambiental 
para a proteção das UCs federais. 

Órgão responsável pelo 
gerenciamento da APA Mananciais 
do Rio Paraíba do Sul que se 
sobrepõe ao PNMAR. Não integra 
o CG, porém existe uma intenção 
da SEMEA em envolvê-lo. 

Gestão integrada do 
território. Apoio nos projetos 
de conservação e conexão 
de fragmentos florestais. 

NE 

N
Ã

O
 G

O
V

E
R

N
A

M
E

N
T

A
L

 

C
O

M
U

N
IT

. ASAB do 
Costinha - 
Associação 
Amigos de 
Bairro  

Melhoria da infraestrutura do Bairro 
Costinha e da qualidade de vida dos 
moradores locais.  

Bairro onde insere-se o PNMAR. 
Sem ações diretas na UC. Membro 
do CG. 

Envolvimento na proteção e 
defesa. Apoio na divulgação, 
realização de eventos e 
apoio às demais atividades. 

Lazer para crianças do 
bairro e uso da área 
para pessoas 
descansarem em 
contato com a 
natureza. 

O
S

 

IPPLAN - 
Instituto de 
Planejamento, 
Pesquisa e 
Administração 
de São José 
dos Campos 

Governança pública e social com 
enfoque no planejamento e gestão de 
impacto estratégico, visando o 
desenvolvimento sustentável. 
 

Organização contratada pela 
prefeitura para a coordenação do 
plano de manejo do PNMAR. Não 
integra o CG. 

Experiência em 
gerenciamento de projetos e 
estudos promovidos pela 
administração pública 

NE 

O
N

G
 GCE - Grupo de 

Consciência 
Ecológica 

Defesa da qualidade de vida no 
município de São José dos Campos e 
Vale do Paraíba. Combate e 
mobilização. 

Possui histórico de atuação para a 
defesa do PNMAR por meio de 
ações combate e mobilização. Sem 
ações diretas no PNMAR. Membro 
do CG. 

Apoio nas ações de combate 
de impactos e mobilização 
pró-PNMAR. 

Continuar atuando via 
CG e apoiar as demais 
ações do PNMAR. 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

IEPA - Instituto 
Ecológico e de 
Proteção aos 
Animais 
"Natureza Viva" 

Realizar trabalhos, pesquisas e 
projetos para a conservação e 
preservação da natureza e proteção 
da vida animal. 

Campanhas de sensibilização 
sobre o bem estar animal, em 
escolas do município, incluindo as 
do entorno do PNMAR, e nas 
fazendas da região. Sem ações 
específicas no PNMAR. Parceria 
com a SEMEA iniciada em 2014 
para monitoramento de fauna via 
câmeras traps e EA (exposição 
com fotos) em andamento. Membro 
do CG.  

Pesquisa fauna, campanhas 
de sensibilização e educação 
ambiental. 

- Regulamentação da 
UC com definição das 
atividades permitidas 
- Cumprimento das 
diretrizes do PM; 
- Estabelecimento de 
parcerias para 
valorização área; 
- Fiscalizar por meio de 
equipe terceirizada. 

Grupo 
Suçuarana de 
Salvamento na 
Selva 

Auxiliar os órgãos competentes e a 
sociedade em atividades e 
ocorrências, como: educação 
ambiental, preservação ambiental, 
incentivo ao trabalho voluntário, 
buscas/resgates na selva e locais de 
difícil acesso, ocorrências em área 
urbana e também em situações de 
catástrofes e calamidades. 

Atuação entre 1996 e 2010 com 
atividades de educação ambiental 
(visitas monitoradas), 
acompanhamento de 
pesquisadores, vistorias, brigadas 
de incêndio e treinamentos. 
Atuaram em 2013 por meio de um 
Termo de Parceria junto à SEMEA 
que autorizava o uso para suas 
atividades fins e como 
contrapartida apoiar as ações de 
EA, pesquisa e realizar ações 
preventivas, de fiscalização e 
registros de ocorrências. Não 
integra o CG. 

Educação ambiental, 
monitoramento de visitas, 
acompanhamento de 
pesquisadores, vistorias e 
brigadas de incêndio. 

- Parcerias para 
realização de projetos 
de EA; 
- Acesso ao PNMAR 
com respeito às regras; 
- Possui sede na UC 
para ações de EA e 
suporte para outras. 

Instituto Rã-
bugio 
 

Promover a educação ambiental para 
a defesa dos remanescentes da Mata 
Atlântica visando à conservação da 
biodiversidade e dos recursos hídricos. 

ONG sediada em Jaraguá do 
Sul/SC que realizou em 2009 o 
projeto “Mata Atlântica é qualidade 
de vida” junto às escolas públicas 
de SJC, no qual incluíam-se trilhas 
interpretativas monitoradas no 
PNMAR. Atualmente não 
desenvolve ações no local. Não 
integra o CG. 

Educação ambiental NE 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

Instituto Eco-
Solidário 

Auxiliar outros setores e suprir lacunas 
deixadas pelo poder público, visando à 
interação entre setores público e 
privado. Buscar a manutenção da 
credibilidade do 3º Setor em ações 
socioambientais. 

Atuação no passado. Não integra o 
CG. 

Projeto Óleo da 
Solidariedade, Ecopontos no 
entorno do PNMAR. 
Divulgação e sensibilização 
por meio do projeto Planeta 
Verde/Programa de rádio. 

NE 

Vale Verde – 
Associação de 
Defesa do Meio 
Ambiente  

Promover a Educação Ambiental em 
todos os setores da sociedade.  
Defesa do Meio ambiente 
especialmente a preservação e 
recuperação dos Recursos Hídricos e 
Florestais do ambiente urbano e a 
melhoria da qualidade de vida. 
Desenvolver estudos, cursos, 
encontros, treinamentos programas, 
projetos e ações socioambientais.  

Ações de educação ambiental no 
passado. 

Educação ambiental, 
estudos e cursos. NE 

 CECP - Centro 
de Estudos da 
Cultura Popular 
- Museu do 
Folclore 

Estudo, pesquisa, valorização e 
estímulo de toda expressão 
espontânea da Cultura Popular 

Ainda não desenvolveu ações no 
PNMAR e região.  

Estudos, pesquisas e 
valorização da cultura 
popular da região do PNMAR 

Participar das 
discussões para iniciar 
um processo de 
diálogo. 

O
S

C
IP

 ACEVP - 
Associação 
Corredor 
Ecológico do 
Vale do Paraíba 

Reconectar mais de 150 mil hectares 
de floresta na porção paulista do Rio 
Paraíba do Sul, em conjunto com 
programas direcionados ao 
fortalecimento social, econômico, 
cultural e educacional dos habitantes 
do Vale. 

Atua na região para reconectar 
fragmentos florestais. Realização 
de estudos voltados à conexão 
iniciados em 2010. Embora não 
tenha ação específica no PNMAR, 
a UC é considerada como ponto 
estratégico para conexão de outras 
áreas e a consequente criação do 
corredor ecológico. Não integra o 
CG. 

Considerar o PNMAR como 
ponto importante para a 
criação de corredor, 
priorizando áreas limítrofes 
para recomposição florestal. 
Ações de educação 
ambiental por meio de 
palestras. Abertura ao 
diálogo para verificar junto 
ao CG outras estratégias 
possíveis. Interesse em 
viabilizar a conexão de áreas 
na zona de amortecimento 
da UC. 

Parceria para conexão 
de áreas. 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

E
N

S
IN

O
 E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 

E
n

s.
 S

u
p

er
io

r 
e 

P
es

q
u

is
a 

P
ar

ti
cu

la
r UNIVAP – 

Universidad
e do Vale 
do Paraíba 

Contribuir para o desenvolvimento 
nacional, tendo como missão atuar no 
âmbito da educação, em todas as 
áreas do conhecimento e em todos os 
níveis de escolaridade. Nas áreas de 
pesquisa, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento e inovação 
científica–tecnológica, inclusive no 
ambiente produtivo e social. Na área 
da extensão, interagindo com a 
sociedade, a iniciativa privada e 
pública para atender às demandas 
sociais e para levar o conhecimento à 
sociedade como um todo. 

Alunos desenvolvem pesquisas 
científicas no PNMAR. Membro do 
CG. 

Pesquisas para fins 
científicos e educativos no 
PNMAR e/ou entorno, 
abrangendo temas em 
tecnologias ambientais, 
biologia da conservação, 
história, planejamento 
urbano e regional.  

Parcerias para 
tratamento de 
efluentes, realização de 
pesquisas científicas e 
atividades educativas. 

F
ed

er
al

 INPE - 
Instituto 
Nacional de 
Pesquisas 
Espaciais 

Produzir ciência e tecnologia nas 
áreas espacial e do ambiente terrestre 
e oferecer produtos e serviços 
singulares em benefício do Brasil. 

Possui uma estação meteorológica 
no PNMAR. Não integra o CG. 

Levantamento e 
disponibilização de dados 
meteorológicos sobre UC e 
região. Pesquisas científicas 
áreas espacial e do ambiente 
terrestre.  

NE 

E
sc

o
la

 

U
rb

an
a 

EE Profa. 
Zilda 
Altimira 
Soci 

Escola estadual localizada no bairro 
Jardim Boa Vista. Atende o Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 

Sem trabalhos no PNMAR. 
Retirava mudas para plantio nas 
escolas. 

Envolvimento na proteção e 
defesa. Divulgação das 
ações do PNMAR aos pais, 
alunos e professores. 
Educação ambiental formal.  

Centro de pesquisa e 
educação que envolva 
a população como um 
todo.  

EE Profa 
Jeni Davi 
Bacha 

Escola estadual no bairro Buquirinha. 
Atende 1º ao 9º ano e Ensino Médio. 

Escola localizada no entorno do 
PNMAR. Maioria dos alunos do 
bairro Costinha estudo no local. 

Envolvimento na proteção e 
defesa. NE 

R
u

ra
l EE Bairro 
do Turvo 

Escola estadual rural localizada no 
bairro do Turvo. Atende o Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 

Sem trabalhos no PNMAR. 
Retirava mudas para plantio nas 
escolas. 

Envolvimento na proteção e 
defesa. Divulgação das 
ações do PNMAR aos pais, 
alunos e professores. 
Histórico da região. 
Educação ambiental formal.  

Centro de pesquisa e 
educação que envolva 
a população como um 
todo. 

EE Bairro Escola estadual rural localizada no Sem trabalhos no PNMAR. Envolvimento na proteção e Centro de pesquisa e 
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MATRIZ INSTITUCIONAL DO PNMAR 

Setor Instituição Perfil/Objetivos/Missão 
Relação com PNMAR e/ou 

Região 
Potencialidades 

Principais 
Expectativas 

do Bom 
Sucesso 

bairro Bom Sucesso. Atende o Ciclo I 
do Ensino Fundamental. 

Retirava mudas para plantio nas 
escolas. 

defesa. Divulgação das 
ações do PNMAR aos pais, 
alunos e professores.  
Histórico da região. 
Educação ambiental formal.  

educação que envolva 
a população como um 
todo. 

EE Bairro 
do 
Bengalar 

Escola estadual rural localizada no 
bairro do Bengalar. Atende o Ciclo I do 
Ensino Fundamental. 

Sem trabalhos no PNMAR. 
Retirava mudas para plantio nas 
escolas. 

Envolvimento na proteção e 
defesa. Divulgação das 
ações do PNMAR aos pais, 
alunos e professores. 
Histórico da região. 
Educação ambiental formal.  

Centro de pesquisa e 
educação que envolva 
a população como um 
todo. 

P
R

IV
A

D
O

 

COPEL - 
Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Prover energia e soluções para o 
desenvolvimento com 
sustentabilidade. Atua nas áreas de 
geração, transmissão, distribuição de 
energia e telecomunicações. 

Atuação na região desde 2010 para 
a implantação de trecho da Linha 
de Transmissão 500 kV Araraquara 
II – Taubaté que atingirá uma área 
de aprox. 600 m2 onde insere-se o 
campo de futebol. Terá concessão 
por 30 anos. 

- Medidas mitigatórias: 
compensação florestal por 
meio de aquisição de áreas 
florestais, com possibilidade 
de aumentar área do 
PNMAR; programa de 
monitoramento de fauna, no 
qual a UC será uma unidade 
amostral; programa de 
monitoramento da 
supressão; entre outros. 
- Disponibilização de estudos 
e levantamentos técnicos 
sobre a região. 
- Acompanhamento das 
podas nas UCPIs e vistorias 
sobre o trabalho de 
manutenção. 

- Convivência pacífica 
com a UC buscando 
estabelecer uma 
proximidade; 
- Avisar sobre as 
ações.  Acompanhar as 
podas nas UCs, fazer 
vistorias. Quem faz 
manutenção é uma 
equipe terceirizada e a 
COPEL fará o 
acompanhamento das 
podas nas UCs. 

VCP - 
Votorantim 
Celulose e 
Papel 

A Votorantim está presente nos 
seguintes segmentos: Cimentos, 
Metais, Siderurgia, Energia, Celulose, 
Agroindústria. 

Possui área de reflorestamento 
para produção industrial em área 
limítrofe ao PNMAR.  

Apoio aos projetos voltados 
à conservação e educação 
ambiental. 

NE 

NE = não entrevistada. 
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Considerações finais 
 
Os dados obtidos indicam a existência de uma Matriz Institucional diversa, constituída por 
organizações governamentais das esferas municipal, estadual e federal, entidades civis, 
instituições de pesquisas e empresas. Parte significativa destas instituições atua na área 
ambiental, porém, considerando a relevância histórica e cultural do PNMAR, foram 
identificados apenas dois órgãos do setor cultural.  
 
A partir das entrevistas foi possível identificar pontos de convergências e divergências entre 
os entrevistados. De uma forma geral, é praticamente consenso o reconhecimento do 
potencial da UC para educação ambiental e pesquisa, enquanto que, por outro lado, o 
desenvolvimento do turismo e da visitação recreativa, mesmo que com enfoque ecológico, 
divide opiniões. Há aqueles que acreditam que o PNMAR deve estar acessível a um público 
diversificado, enquanto outros acreditam que a visitação deve ser restrita à comunidade 
escolar e de pesquisa científica. Esta discussão colocou em questão a inacessibilidade do 
local, especialmente para a comunidade local. Mesmo existindo visões distintas quanto à 
questão da visitação, verificou-se que todos reconhecem as peculiaridades ambientais do 
local, havendo a necessidade de maior planejamento e controle das atividades. 
 
Percebeu-se, também, que o patrimônio histórico-cultural da UC não obteve destaque na 
percepção da grande maioria dos entrevistados enquanto aspecto positivo e oportunidade, 
sendo os aspectos naturais, a biodiversidade, mais valorizados. 
 
Com relação à proximidade dessas instituições sobre o PNMAR, verifica-se que são poucas 
aquelas que apresentam histórico de realização de trabalhos in loco, sendo o CG o principal 
canal de atuação. No entanto, identificou-se uma grande abertura por parte das instituições 
em estabelecer parcerias, participar do conselho e apoiar as ações do PNMAR, visando o 
fortalecimento da unidade e somar esforços para minimizar as pressões sobre o local. Neste 
sentido, identificou-se potencialidades diversas no campo socioambiental, incluindo 
educação ambiental, pesquisa científica, monitoramento, porém foram identificadas poucas 
potencialidades específicas para o patrimônio cultural.  
 
As relações interinstituições estão formalizadas, sobretudo, na administração pública, 
envolvendo, mais especificamente, as secretarias municipais de Meio Ambiente e de 
Serviços Municipais. No entanto, destaca-se a existência de outros órgãos atuantes no 
mesmo território com objetivos diversificados: FCCR/COMPHAC, processo de preservação 
do antigo reservatório de abastecimento; ICMBio, gestão da APA Mananciais do Rio Paraíba 
do Sul que se sobrepõe ao PNMAR; e COPEL, implantação e manutenção da linha de 
transmissão de energia. Diante deste cenário é fundamental articular esses atores, 
juntamente com a sociedade civil, visando um gerenciamento integrado do território.  
 
Destaca-se que essa diversidade e complexidade da Matriz Institucional do PNMAR 
encontra-se representada parcialmente no seu CG, sendo necessária revisão dos setores a 
serem representados considerando a atual rede de relações do PNMAR. 
 

3.1.4. Situação Fundiária 

 
A questão fundiária em UC é um problema antigo e que se vai fazendo perene, 
comprometendo os níveis de eficiência das áreas protegidas no Brasil (CMA/CNRBMA, 
1996). Apesar do avanço com o processo de criação de UCPI como estratégia para a 
conservação dos recursos naturais, sobretudo sob a égide do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, lei federal n.° 9.985/2000 (BRASIL, 2000), pouco se avançou 
com medidas institucionais, estudos e levantamentos técnicos para se tratar a questão 
fundiária destas áreas protegidas. Rocha et al. (2010) mostra que no período de 1937 a 
2008 foram criadas 65 UCPIs nacionais e, até 2000 (quando haviam 44 UCPIs), 66% 
dessas UCPIs (somente parques nacionais) tinham problemas fundiários registrados, sendo 
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que 34% desses mesmos 44 parques tinham menos da metade de sua superfície sob 
domínio público (ROCHA, 2002).  
 
A realidade fundiária em áreas protegidas apresenta um mosaico patrimonial, formado por 
domínios do Estado com glebas (ocupadas ou não), por posseiros ou intrusos; de 
particulares, por vezes de domínio indefinido; terras devolutas ou terras de ninguém, com 
invasores ou não (CMA/CNRBMA, 1996; MOTA, 2009). Em determinadas situações, ocorre 
o isolamento das comunidades residentes na periferia das áreas protegidas ou em seu 
interior, onde as pessoas são apenas receptoras de informações, não participando 
efetivamente das ações de proteção e/ou uso dos recursos naturais (MARTINE, 1996; 
FERNANDEZ, 2009; SATHLER, 2009).  
 
No caso do PNMAR, houve intensa fragmentação da paisagem na região de São José dos 
Campos e que abrange seu entorno, causada por fatores que vão desde a colonização até o 
processo de expansão urbana. A fragmentação da paisagem causada pela pressão do uso 
da terra próximo ao PNMAR transformou a sua região de entorno de um uso 
predominantemente agropecuário para chácaras de lazer. Essas chácaras, por sua vez, 
seguiram com subdivisões em lotes menores de características tipicamente urbanas, 
resultando no surgimento de bairros e loteamentos clandestinos (MORELLI, 2002; 2005; 
MORELLI et al., 2003). Essa situação além de comprometer o patrimônio ambiental e 
cultural do município joseense (MORELLI, 2002) como um todo, também intensifica os 
conflitos sociais e de uso da terra na área de entorno do PNMAR, prejudicando as ações de 
conservação e desenvolvimento da área de abrangência. 
 
Nesse contexto, foi produzido um diagnóstico para subsidiar as diretrizes do plano de 
manejo no que diz respeito a situação dos imóveis existentes, bem como da situação 
documental (posse e propriedade de terra), do número (estimativa) de moradores, o 
tamanho da área. Além dessas informações, buscou-se identificar o atual estado de 
conservação da propriedade: existência de reserva legal (RL), Área de Preservação 
Permanente (APP), remanescentes florestais.  
 
A abordagem foi dividida em três escalas de análise: (i) a situação no interior do PNMAR, (ii) 
no limite imediato do Parque, ou seja, as propriedades confrontantes e (iii) o entorno na área 
de abrangência de 3 km a partir do limite do PNMAR. 
 
Espera-se que o produto final forneça elementos atuais e um diagnóstico que permita 
orientar as ações pertinentes para a gestão do PNMAR em consonância com a realidade e o 
contexto local e sua legislação vigente.  
 
Histórico do PNMAR e a Questão Fundiária 
 
Analisando o histórico de ocupação no município de São José dos Campos e suas 
adjacências, há pelo menos quatro períodos que podem ser destacados e que influenciaram 
o processo de ocupação da região: (I) período de 1590-1830, associado com a colonização; 
(II) 1830-1920, associado ao ciclo de café e algodão; (III) 1920-1950, associado com as 
atividades agropecuárias e (IV) 1950 aos dias atuais, associado com o processo de 
expansão urbana e metropolização (Tabela 39, baseado em MORELLI, 2002).  
 
Tabela 39. Períodos de ocupação e transformação na região de São José dos Campos e Vale do 
Paraíba (segundo MORELLI, 2002).  

Períodos 
Fatores-chave de 
transformações 

da paisagem 
Caracterização ou tipologia 

I 1590-1830 colonização 
início da fragmentação da paisagem associados com 

atividades de agricultura de subsistência, extrativismos, 
caça e pesca 
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Períodos 
Fatores-chave de 
transformações 

da paisagem 
Caracterização ou tipologia 

II 1830-1920 ciclos do café e 
algodão 

fragmentação e processo de agricultura comercial, com 
redução de vegetação por queimadas seguidas de roçado, 

exploração de madeira  

III 1920-1950 Pecuária processo de fragmentação mais intenso com a pecuária, 
com redução de manchas de vegetação/mata 

IV 1950-2000 (dias 
atuais) metropolização 

processo de fragmentação intenso pela expansão urbana - 
verticalização, periferização, chácaras de lazer e formação 

de vilas rurais 

 
Segundo dados sobre o município de São José dos Campos (PMSJC, 2012), a área que 
abrange o PNMAR era uma fazenda denominada Boa Vista, antiga fazenda de café 
(MORELLI, 2002; 2005; GEOCONSULT, 2008). 
 
Em 1902 (período II, Tabela 39), um pouco antes da intensificação do processo de 
fragmentação da paisagem, a fazenda foi incorporada ao patrimônio público do município 
cujo objetivo foi utilizar os mananciais existentes como reservatório para captação e 
distribuição de água para a cidade21. 
 
Em 1979 a área foi transformada em reserva florestal (Lei Municipal no 2.163/1979 – SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 1979) e em 1986 recebeu o nome de Reserva Ecológica Augusto 
Ruschi. Dezoito anos depois, em 2004, foi criada uma Zona de Amortecimento pela Lei 
Complementar Municipal no 280/2004 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2004) definindo no 
entorno as atividades humanas sujeitas a normas específicas, a fim de minimizar os 
impactos negativos sobre a área. Em 2010, São José dos Campos recebeu a criação de sua 
primeira UCPI, o PNMAR (Lei no 8195/2010 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010a). 
 
No contexto histórico da área que abrange o PNMAR, a área de entorno tem sofrido forte 
pressão sobre a biodiversidade e remanescentes florestais, seja pelo crescimento urbano 
sem considerar as diretrizes mínimas ambientais, seja pelas atividades agropecuárias por 
meio de queimadas praticadas pelos fazendeiros, ou pelo acelerado processo de 
fracionamento das propriedades e ocupação por loteamentos clandestinos.  
 
Trabalhos tem buscado compreender e resgatar a evolução da mancha urbana e do 
processo histórico e cultural de ocupação na região que abrange São José dos Campos 
(REIS, 1979; PETRONE, 1995; MORELLI 2002; 2005; MORELLI et al., 2003; SANTOS e 
MORELLI, 2004; PENIDO, 2005; SANTOS, 2006; 2011).  
 
De maneira, geral, esses trabalhos trazem uma perspectiva histórico-cultural importante e 
muitas vezes negligenciada no planejamento integrado, além de apontarem para um 
processo semelhante em muitas cidades brasileiras: expansão urbana, formação de núcleos 
ou vilas rurais com características urbano-rurais com problemas associados a um 
esgotamento sanitário deficiente, disposição de lixo de forma inadequada em valas ou em 
cursos de água e ocasiões de explorações de recursos naturais no entorno dessa UC. 
 
Segundo o IPPLAN (2013) essa região vem sofrendo grande pressão antrópica relacionada 
ao crescimento urbano e às atividades agropecuárias, da qual está a uma distância de cerca 

                                                
21 Mais detalhes sobre descrição da fazenda Boa Vista e registros fotográficos do reservatório de captação de 
água, ver relatório referente ao modulo ‘Patrimônio Histórico e Uso Público’ do Plano de Manejo do PNMAR.  
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de dois quilômetros da zona urbana de São José dos Campos. Abriga uma biodiversidade 
cuja fauna apresenta espécies endêmicas e, por outro lado, tem sido ameaçado pela caça e 
extração de palmito, pela facilidade de acesso à mata pela estrada que a corta ao meio e 
pela fiscalização deficiente dos órgãos responsáveis (GEOCONSULT, 2008; IPPLAN, 2013). 
Nesse sentido, é importante direcionar esforços para ampliar o conhecimento sobre a 
situação fundiária do entorno e seus possíveis conflitos, para que o município defina ações 
prioritárias de conservação e regularização fundiária e ambiental na região. Esse esforço é 
de relevância se considerar que o estado do conhecimento historiográfico da paisagem no 
município de São José dos Campos permanece bastante fragmentado (segundo MORELLI 
et al., 2003).  
 
Um aspecto positivo que deve ser mencionado foi a criação da Secretaria de Regularização 
Fundiária na estrutura administrativa de São José dos Campos, em 2013, por meio da lei n° 
8.904/2013 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2013), órgão específico para as ações relacionadas 
aos aspectos fundiários. Além disso, está em andamento o Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município, ações que tem buscado reduzir os conflitos relacionados a 
questão da propriedade da terra no entorno do Parque, a fim de manter e preservar suas 
características ambientais e biodiversidade. 
 
Área de Estudo 
 
Foi proposta a área de abrangência para o diagnóstico fundiário do PNMAR com base nos 
limites interiores do Parque bem como a zona delimitada por um raio de até 3 quilômetros a 
partir do limite do PNMAR (Figura 67), de acordo com a resolução CONAMA n.° 428/2010. 
 
A CONAMA n.° 428/2010 dispõe sobre a autorização do órgão responsável pela 
administração da UC e o licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-
RIMA quando a Zona de Amortecimento não tenha sido estabelecida. Em particular, define 
que: 

“Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta 
Resolução, o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 
ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da 
UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento 
previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas” (Art. 1°, § 2, CONAMA 428/2010). 
 

Além disso, nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a 
EIA/RIMA: 

“... o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável 
pela administração da UC, quando o empreendimento estiver localizado 
no limite de até 2 mil metros da UC, cuja ZA não tenha sido 
estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da data da publicação” (Art. 
5º, III, CONAMA 428/2010). 

 
Materiais e Métodos 

 
Para a análise da situação fundiária foram realizadas as seguintes etapas: (i) análise 
documental das possíveis propriedades existentes no PNMAR e no seu entorno; (ii) 
formulação de um questionário para coletar informações relevantes a situação fundiária da 
UC e do entorno; (iii) obtenção de dados socioespaciais para auxiliar o plano de 
levantamento de campo, tais como distribuição espacial da população e suas características 
sociodemográficas, bem como dados vetoriais de imóveis certificados pelo INCRA, 
mapeamento de uso do solo (Tabela 40 ilustra os dados obtidos e utilizados no relatório de 
diagnóstico fundiário); (iv) estimativa de número de propriedades ou residências no entorno 
imediato ao PNMAR, com base em imagens de alta resolução ou fotografias aéreas 
disponíveis e auxílio do Google Earth; (v) levantamento de campo da situação fundiária no 
Parque e entorno.  
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Figura 67. Localização do PNMAR, zonas limite (raios até 2km e 3km) e perímetro da zona urbana de São José dos Campos. 
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Tabela 40. Dados levantados para o diagnóstico fundiário do PNMAR e entorno. 
Tipo Descrição dos dados Fonte Link de acesso 

D
ad

o
s 

ve
to

ri
ai

s 
Malha digital de vias, hidrografia, limites 

municipais  

IBGE, PMSJC 
(Secretaria de 
Planejamento), 

IPPLAN 

http://www.ibge.gov.br/hom
e/geociencias/default_prod.

shtm 

Mapeamento de uso do solo (1999, 
2013) 

Dados originais 
(IPPLAN), 

atualizado pelo IPÊ 
http://www.ipplan.org.br/ 

Malha digital de imóveis rurais 
certificados pelo INCRA 

Acervo fundiário do 
INCRA 

http://acervofundiario.incra.
gov.br/i3geo/datadownload.

htm# 

Loteamentos clandestinos no entorno do 
PNMAR 

Secretaria de 
regularização 

Fundiária de São 
José dos Campos, 

IPPLAN 

http://www.sjc.sp.gov.br/se
cretarias/regularizacao_fun

diaria.aspx; 
http://www.ipplan.org.br/ 

Malha digital de setores censitários IBGE 

http://mapas.ibge.gov.br/ba
ses-e-referenciais/bases-

cartograficas/malhas-
digitais 

Unidades de Conservação (Estadual, 
Municipal) MMA http://mapas.mma.gov.br/i3

geo/datadownload.htm 

D
ad

o
s 

m
at

ri
ci

ai
s 

Ortofoto (2013) IPPLAN - 

Carta Topográfica (escala 1:2500) 

PMSJC, 2003  
(Eng. responsável: 
Severino Nicolau 

dos Santos) 

- 

 
O levantamento fundiário do PNMAR e entorno consistiu na aplicação de um questionário de 
identificação fundiária (Anexo 7). A definição de áreas prioritárias para o levantamento foi 
baseada na análise de dados secundários e em um pré-planejamento da área de 
abrangência amostral, consistindo na obtenção de dados do Censo Demográfico do IBGE. A 
definição da amostra foi baseada na entrevista de diferentes perfis de propriedades, 
buscando obter uma heterogeneidade no conjunto amostral. 
 
Foram identificados e espacializados os limites de propriedades confrontantes com o 
PNMAR. Para esse procedimento foram utilizados: (a) Lei de criação do PNMAR (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 2010 – lei n.º 8.195/2010), que contém a descrição dos limites e 
confrontações de propriedades com os limites do PNMAR, (b) carta de levantamento 
topográfico para delimitação/vetorização dos limites confrontantes. A ortofoto da região, bem 
como as manchas de transição de cobertura e uso da terra foram utilizados como apoio para 
definição de diferentes graus de intervenção nas áreas limítrofes que são imediatas ao 
PNMAR. 
 
Pesquisa e análise documental e ficha de identificação fundiária 

 
Nessa etapa do trabalho foram contatados diferentes setores públicos para realizar um 
levantamento de informações disponíveis da situação fundiária na região de interesse. A fim 
de otimizar essa busca, primeiramente buscou-se os órgãos da prefeitura de São José dos 
Campos (Secretaria de Meio Ambiente – SEMEA, Secretaria de Regularização Fundiária – 
SMRF, Departamento de Pesquisa e Planejamento, Departamento de Receita e 
Departamento do Patrimônio Imobiliário).  
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Nessa etapa também foi feita uma pesquisa das principais referências relacionadas ao tema 
da situação fundiária no PNMAR, em diferentes instituições de pesquisas (Dedalus – USP; 
Acervus – UNICAMP; Athena – UNESP; Scielo; Saberes – UFSCar; Web of Science) e/ou 
meios de divulgação (jornais, revistas e outros meios de divulgação existentes). 
 
Os resultados do levantamento exploratório e análise de documentos foram 
complementados com dados e informações socioespaciais do entorno e interior do PNMAR, 
para auxiliar na definição de critérios de um zoneamento de áreas prioritárias na UC.  
 
Foi formulado um formato de questionário semiestruturado para serem aplicados nos 
residentes do interior e entorno do PNMAR, buscando coletar informações como 
temas/aspectos relacionados ao imóvel/propriedade: (a) tipo de aquisição; (b) tipo de 
documentação; (c) tempo de ocupação; (d) coordenada geográfica e outras informações 
pertinentes ao tema fundiário. Além dessas informações, também foram levantadas 
questões relacionadas com a conservação da propriedade, tais como existência de Reserva 
Legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP), aspectos relacionado à paisagem 
(Anexo 7). Para complementar esse questionário, foram realizadas entrevistas abertas 
sobre o processo de ocupação do entorno do PNMAR com as lideranças de bairros. 
 
A abordagem das entrevistas foi realizada com uma breve apresentação sobre a 
importância do PNMAR, bem como a data de sua criação e suas finalidades, além do tipo de 
trabalho em execução, no caso, o levantamento fundiário. Em cada entrevista um Global 
Positioning System (GPS) foi utilizado para coletar as coordenadas geográficas e localizar 
as propriedades no entorno do PNMAR. 
 
Critérios para definição de zonas prioritárias do diagnóstico fundiário 
 
Com base nas diretrizes para o levantamento fundiário22 e dados geoespaciais 
disponibilizados pelo IPPLAN, pôde-se identificar alguns loteamentos clandestinos 
sobrepostos sobre essa zona limite de até 3 km. A Tabela 41 ilustra 10 loteamentos 
clandestinos (sendo dois situados em um raio de 2 km do PNMAR e oito no raio de 3km), 
sua estimativa populacional (totalizando cerca de 498 pessoas), e respectiva distância (em 
quilômetros, km) dos limites do PNMAR.  
 
Tabela 41. Loteamentos do entorno do PNMAR (raios de 2km e 3km) 
Comunidade (loteamentos) Adensamento populacional* Distâncias a partir do limite PNMAR 

Chácara do Costinha  120 2 
Fazenda Boa Vista  80 2 

Água Sóca 70 3 
Fazendão 48 3 

Recanto do Buquirinha 42 3 
Ezimar 40 3 

Rio Turvo 38 3 
Pomares de São José 30 3 

Boa Vista (Recreio) 15 3 

Chácara do Turvo de cima 15 3 

Total 498  
* Estimativa referente aos dados do IPPLAN/PMSJC (informação contida na tabela de atributos de 
arquivo kml ‘clands94_20070619’ do IPPLAN. 

                                                
22 Levantamento da situação fundiária do PNMAR e sua area de entorno visando áreas que já possuem 
infraestrutura e/ou áreas propícias para novas infraestruturas (Sede administrativa, centros de visitantes, postos 
de fiscalização, etc); Se necessário e possível recomendar a aquisição de terras no entorno da unidade que 
visem à proteção da UC; Se identificada a presença de invasores ou posseiros, georreferenciá-los; Indicar se os 
limites estabelecidos em campo correspondem àqueles do Decreto de Criação e mencionar as diferenças, se 
existentes (IPPLAN, 2013). 
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Para identificar e caracterizar o perfil dos residentes no entorno do PNMAR, alguns critérios 
foram considerados: (i) os setores socioeconômicos com maior número de domicílios; (ii) 
loteamentos do entorno do PNMAR com maior adensamento populacional; (iii) a indicação 
do zoneamento urbanístico sobre a expansão urbana ou de outros usos da terra não 
compatíveis com as diretrizes do Parque e com áreas rurais. Nesse caso, foram observadas 
as Zais23 – Zonas de Assentamentos Informais e Zeis24 – Zonas de Especial Interesse 
Social (Plano Diretor Integrado – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006) sobrepostos na faixa de 
até 3 km do limite do PNMAR. Além disso, nessas áreas também situam aglomerados 
rurais; (iv) prioridade das entrevistas em áreas contíguas ao limite do PNMAR e com áreas 
de remanescentes florestais.  
 
Resultados e Discussão 
 
Os resultados do diagnóstico fundiário estão divididos em dois grupos ou escalas de análise: 
(i) situação fundiária do PNMAR e seu entorno imediato e (ii) situação fundiária no entorno 
do PNMAR (no raio de até 3 km). 
 
Na escala (i) inclui uma análise da situação fundiária do PNMAR e uma caracterização das 
propriedades lindeiras ao Parque. Na escala (ii) inclui uma análise da situação fundiária do 
entorno do Parque, que também foi subdivida em dois blocos de análise (a) a questão 
fundiária e (b) aspectos de conservação. Essa divisão teve a finalidade de organizar os 
resultados segundo as estratégias de atuação em cada escala.  
 
Para auxiliar o levantamento de informações referentes a questão fundiária e aspectos de 
conservação das propriedades no interior e entorno (raio de 3 km) do PNMAR, foram 
aplicadas entrevistas utilizando os formulários do Anexos 7 e 8 deste documento. Durante a 
campanha de campo, realizada no dia 13/03/2014 e entre 24 a 28 de março de 2014, 
ocorreram casos de ausência de proprietário, funcionário e/ou moradores, sobretudo nas 
adjacências do Parque, na região Norte e Nordeste (bairros do Turvo, Água Sóca). Nessas 
localidades há um predomínio de propriedades rurais (sítios e fazendas). Também 
houveram casos com moradias fechadas ou abandonadas, fazendas com portões fechados. 
Nas situações em que não foi possível completar totalmente a ficha de identificação 
fundiária e de aspectos de conservação, procurou-se complementar a análise e discussão 
com outras informações que permitiram um conhecimento mínimo dos locais.  
 
Foram visitados os bairros indicados como loteamentos clandestinos: bairros do Costinha, 
Boa Vista, Turvo de cima e Água Soca e Buquirinha I e II, totalizando 54 entrevistas, 
sendo sete (7) situadas em propriedades rurais que possivelmente estão no limite imediato 
ao Parque (no bairro do Turvo), duas (2) nas proximidades do Parque, situada na travessa 
do antigo Horto (bairro Costinha), totalizando 9 entrevistados nas possíveis 
propriedades que fazem limite ao Parque. 
 

                                                
23 Lei complementar 428/2010 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010b). Zona de Assentamentos Informais (Zai): 
constitui-se de áreas onde existem assentamentos urbanos não caracterizados como de interesse social, 
localizados em áreas privadas, compreendendo os parcelamentos irregulares ou clandestinos, bem como outros 
processos informais de produção de lotes, predominantemente usados para fins de moradia e implantados sem 
a aprovação dos órgãos competentes. 
24 Zonas de Especial Interesse Social (Zeis): constitui-se de áreas destinadas aos projetos residenciais 
voltados à população de  baixa renda, enquadrando-se nesta categoria áreas ocupadas por sub-habitações, os 
imóveis utilizados como cortiço, as habitações coletivas precárias, os conjuntos habitacionais irregulares 
ocupados por moradores de baixa renda, favelas e  
loteamentos clandestinos onde haja interesse social em promover a regularização fundiária e urbanística (SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, 2010b).  
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Figura 68. Localização de loteamentos clandestinos do entorno do PNMAR e total de entrevistas em cada bairro: Costinha (n=19), Boa Vista (n=14), Buquirinha I e 
II (n=12), Turvo (n=5), Turvo de cima + Água Sóca (n=4). 
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O perfil dos moradores foi bem distribuído quanto ao gênero dos entrevistados (52,8% de 
homens e 47,2% de mulheres). A principal ocupação dos entrevistados nessa amostra era 
“Outra’’ (52,8%), que inclui atividades relacionadas aos afazeres domésticos ou 
aposentadas, seguidas de profissionais liberais (22,6%) - Figura 69. O baixo percentual de 
entrevistados que exercem atividades relacionadas a agricultura (3,8%) e pecuária (1,9%) 
provavelmente ocorreu porque há uma proporção relativamente menor de moradias no 
entorno imediato do PNMAR, em relação as áreas mais distantes (até 3 km), além da 
ausência dos proprietários no período da campanha de campo.  
 

 
Figura 69. (a) Percentual de pessoas entrevistadas quanto ao gênero [total de 54 entrevistas – Bairro 
Costinha (n=19), Boa Vista (n=14), Turvo (n=5), Turvo de Cima + Água Sóca (n=4), Buquirinha I e II 
(n=12)]; (b) Percentual de entrevistados quanto à atividade ou ocupação.  
 
Escala de análise (I): situação fundiária do PNMAR e seu entorno imediato 

 
Situação fundiária do PNMAR 
 
O PNMAR atualmente possui duas propriedades em seu interior que estão em processo de 
regularização fundiária: (P1) propriedade de Cícero da Silva (cônjuge Vera da Silva) e (P2) 
propriedade José Luiz Fortunato, falecido há cerca de cinco anos (Figura 70).  
 
Durante o levantamento das informações sobre as matrículas dessas propriedades, 
houveram questionamentos sobre a finalidade de pesquisa, dificultando assim a obtenção 
de informações documentais mais precisas sobre a situação fundiária no interior e entorno 
imediato do PNMAR. Apesar disso, as duas moradias foram visitadas a fim de aplicar o 
questionário de identificação fundiária. A seguir são apresentadas as respostas ou descrição 
de relatos sobre as duas propriedades no interior do Parque. 
 
(1) Com a aplicação do questionário de identificação fundiária na propriedade de Cícero da 
Silva, foi verificado que ele mora com sua esposa e mais seis pessoas de sua família. 
Segundo o morador, desde 1984 eles moram na residência herdada de Amaro da Silva – 
antigo servidor da Secretaria de Serviços Municipais (SSM). Segundo relatos de servidores 
do PNMAR, entre 1993-1994 o proprietário Amaro Silva deixou a residência e sua filha 
(Vera) e marido ocuparam o lugar. Desde então, os moradores atuais pagam energia 
elétrica individual, mas não foi possível identificar a partir de que momento foi instalado o 
relógio de medição individual da propriedade. Em relação (i) a questão fundiária, o morador 
declarou que é uma herança e que a documentação está em mãos de seus advogados, pois 
desde 2011 a prefeitura o contatou para solicitar a aquisição de seu imóvel que está no 
interior do PNMAR. Desde então, a propriedade está em processo jurídico para decisão de 
regularização para o domínio público. Em relação à (ii) questão de conservação, o morador 
declarou que não possui reserva legal e que faz parte de APP ou UC. Sua percepção sobre 
a propriedade e seu entorno é que ‘tem espaço aberto, com pastagens e campos agrícolas’ 
e que gostaria que no futuro a propriedade fosse ‘como ela é hoje’. Segundo o entrevistado, 
não há interesse em aumentar sua área de floresta nos próximos anos, uma vez que ele 
aguarda resolução do processo de regularização de seu imóvel. A Figura 71 ilustra o 
padrão da paisagem da propriedade. 
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Figura 70. Localização de propriedades no interior do PNMAR. 
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Figura 71. Propriedade (1) no interior do PNMAR. (a) vista da propriedade com acesso para a sede 
do Parque; (b) vista da propriedade na esquina entre o acesso principal para o Parque e a travessa 
do Horto; (c) vista da propriedade com ângulo para o campo de futebol. 
 
(2) A propriedade de José Luiz Fortunato atualmente está fechada. Segundo relato de 
servidores do PNMAR25, desde a morte do morador (meados de 2006), sua esposa e filho 
passaram a morar na residência até 2010. Desde esse período em diante, houve uma 
negociação entre SEMEA e moradores para que deixassem o local, já que este seria 
destinado ao domínio público do município e que a energia elétrica utilizada desde então 
provinha da sede do Parque. De 2010-2011 os moradores abandonaram o local e a 
propriedade ficou fechada. Não houve menção de que houve desapropriação do imóvel no 
período, apenas da negociação para se retirarem, porém há indícios de uso no imóvel 
atualmente. Atualmente em seu entorno observa-se a regeneração de algumas árvores 
(Figura 72). 
 

 
Figura 72. Propriedade (2) no interior do PNMAR. (a) vista da propriedade a partir da porteira de 
acesso; (b) vista da propriedade no entorno de árvores. 

                                                
25 No período de campanha de campo do diagnostico fundiário (13/03/2014 e 24 a 27 de março de 2014) não 
foram localizados a esposa e filho de José Luiz Fortunato, uma vez que ambos não residem mais na 
propriedade. 
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Embora o histórico de ocupação do PNMAR e de seu entorno menciona que no início dos 
anos 1900 a antiga reserva florestal passou para domínio público do município de São José 
dos Campos, hoje ainda observam-se moradias no interior e entorno imediato do Parque 
que passam por regularização fundiária.  
 
A situação referente ao morador Amaro da Silva (propriedade 1) ainda tem outras 
implicações: o campo de futebol – situado logo no início da estrada de acesso ao PNMAR – 
também faz parte de sua propriedade. Entretanto, desde sua saída da propriedade (década 
de 1990), o campo de futebol – que antigamente era uma área onde se retirava o barro para 
a olaria – ficou abandonado. Atualmente a situação sobre o campo de futebol pertencer ou 
não ao domínio público do Parque é controversa. Por um lado, há relatos de servidores do 
PNMAR de que o campo de futebol foi apropriado pela prefeitura. Por outro lado, não foi 
possível encontrar algum registro ou documento que comprove que a área pertence ao 
domínio público. Em 2011, a COPEL (Companhia Paranaense de Energia), em um Estudo 
de Impacto Ambiental de uma linha de transmissão que liga Araraquara a Taubaté (EIA, 
201126) – passa por São José dos Campos no trecho do campo de futebol acima referido –, 
fez um levantamento sobre algumas questões fundiárias. Segundo representante da 
COPEL27: 
 

‘Na busca cartorial não identificaram nenhum documento que consta aquela 
área (atingida pelo empreendimento) como sendo do PNMAR. Não 
entenderam como está a situação fundiária do PNMAR, informações 
desencontradas – questão da indenização está suspensa por conta disso’. 
 

Além disso, algumas propriedades lindeiras ao PNMAR sobrepõem com a área do Parque, 
situação que sugere que em algumas áreas contiguas ao PNMAR ainda há situações que 
merecem atenção para regularização fundiária. É o caso das propriedades de Antônio 
Moreno Filho, Álvaro Rodrigues de Oliveira, Vicente Conrado, Albino Conrado. Na seção 
seguinte é feita uma caracterização mais detalhada das propriedades lindeiras ao PNMAR. 
 
Caracterização das propriedades lindeiras ao PNMAR  

 
Segundo a lei de criação do PNMAR (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2010 – lei n.° 
8.195/2010), há pelo menos 15 limites de propriedades que confrontam com o Parque, 
indicados pelos azimutes, distâncias e pontos identificação dos vértices das poligonais das 
propriedades. A delimitação das propriedades confrontantes com o PNMAR28 permitiu 
identificar sobreposições das propriedades com o atual limite do Parque, que devem ter 
atenção para uma análise mais detalhada da situação fundiária: (i) propriedade referente 
aos herdeiros de Antônio Moreno Filho – Prop(2). No mapa da Figura 73 pode ser 
identificada a sobreposição da propriedade ao limite atual do Parque. Além disso, 
recentemente foi aprovada a certificação de um imóvel no Sistema de Gestão Fundiária 
(SIGEF) – polígono hachurado marcado pela letra I. Embora no acervo do INCRA não 
disponha de informações detalhadas do imóvel certificado, é muito provável que seja 
referente a um dos herdeiros de Antônio Moreno Filho. Em campanha de campo foi possível 
identificar pelo menos três dos herdeiros, moradores do bairro do Turvo. Todos 
mencionaram que suas propriedades estão em processo de regularização fundiária, mas 
nenhum apresentou sua documentação. A área aproximada das propriedades varia de 20 a 
33 alqueires, de um total aproximado de 380 alqueires da propriedade original; (ii) 
propriedade referente a Álvaro Rodrigues de Oliveira – Prop(3). Também há uma 

                                                
26 EIA (2011) referente a linha de transmissão 500kV Araraquara II/Taubaté. Disponível em: 
<http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/rima_araraquara_ii_-
_taubate/$FILE/RIMA%20LT%20Araraquara%20II%20-%20Taubat%C3%A9.pdf>. 
27 Informação obtida por meio de entrevista estruturada do módulo ‘Matriz Institucional’ do plano de manejo do 
PNMAR. 
28 Delimitação (vetorização) das propriedades confrontantes com o PNMAR a partir de carta topográfica de 2003, 
em escala 1:2500 – ver seção MATERIAIS E MÉTODOS. 



138 
 

porção sobreposta ao PNMAR, de um total aproximado de 54 alqueires. Não foi possível 
identificar o atual proprietário, e hoje parte da propriedade se chama ‘Fazenda Gato de 
Botas’, mas segundo relato de um dos herdeiros da família de Vespasiano Oliveira, a 
propriedade foi desmembrada e há pelo menos três herdeiros ocupando a área; (iii) 
propriedade de Vicente Conrado – Prop(9). Parte da propriedade está sobreposta aos 
limites atuais do Parque. No período de campanha de campo identificou-se Teresa Conrado, 
possível herdeira da propriedade da família Conrado.  
 
As sobreposições e ‘lacunas’ entre os limites de propriedades lindeiras ao PNMAR sugere 
que há ainda propriedades em processo de regularização fundiária. Essa situação pode ser 
observada nas propriedades de Álvaro Rodrigues de Oliveira e parcialmente dos herdeiros 
de Antônio Moreno Filho, além da propriedade de Albino dos Anjos Conrado (Figura 73). 
No total de 15 propriedades, foi possível entrevistar apenas dez (10) dos atuais ou possíveis 
proprietários lindeiros ao PNMAR (que incluem herdeiros de mesmo proprietário), ou porque 
estavam ausentes ou ocupados para dispender o tempo para a entrevista. 
 
Cada uma das propriedades lindeiras foram classificadas segundo o grau de intervenção em 
relação à cobertura/uso da terra imediato aos limites do Parque. Essa análise indicou que as 
propriedades ao norte-nordeste (em direção aos bairros do Turvo e Água Sóca) são aquelas 
que têm maior grau de intervenção da paisagem – intervenção média-alta (3) e alta (4) no 
entorno imediato da UC, caracterizada por campos abertos, associados ou a pastagens, ou 
a atividades agrícolas. Já na orientação sudoeste do PNMAR, há propriedades situadas em 
uma área caracterizada por uma mistura de áreas florestadas com campos abertos, 
indicando um menor grau de intervenção – baixo (1) ou médio-baixo (2) – nos limites 
imediatos ao Parque. A Figura 73 e a Tabela 42 analisadas em conjunto, ilustra a 
distribuição espacial das propriedades confrontantes segundo o grau de intervenção da 
paisagem e uma descrição dos usos da terra no entorno imediato ao PNMAR.  
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Figura 73. Limites de propriedades confrontantes (segundo Lei n° 8.195/2010) e grau de intervenção no entorno imediato ao PNMAR.  
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Tabela 42. Propriedades confrontantes ao entorno imediato do PNMAR e grau de intervenção da 
paisagem. 

Limite 
proprie
dade 

Pontos 
dos 

vértices 
dos 

polígonos 

Proprietário 
Uso no entorno imediato 

ao PNMAR 

Grau de 
intervenção 

da 
paisagem 

Tipologia 

Prop. 1 1 a 29 Luiz Carlos de Faria Mistura de campo aberto com 
floresta 2 

 

Prop. 2 29 a 58 
Herdeiros de 

Antônio Moreno 
Filho 

Mistura de campo aberto com 
floresta (porção bem 

florestada) 
1 

 

Prop. 3 58 a 81 Álvaro Rodrigues de 
Oliveira Plantação de eucalipto 3 

 

Prop. 4 82 a 112 Virgilio Tadeu de 
Mancilha Almeida 

Campo aberto (sem porção 
florestal) 4 

 Prop. 5 112 a 116 Valter Natali de 
Oliveira 

Campo aberto (sem porção 
florestal) 

Prop. 6 116 a 129 
Herdeiros de 

Vespasiano de 
Oliveira 

Campo aberto (pequena 
porção florestal no entorno 

imediato ao PNMAR) 3 
 Prop. 7 129 a 135 

Herdeiros de 
Sansão Freire 

Pereira 

Mistura de campo aberto com 
floresta (campo aberto no 

entorno imediato ao PNMAR) 

Prop. 8 135 a 150 Banco do Brasil S/A Campo aberto (sem porção 
florestal) 4 

 

Prop. 9 150 a 163 Vicente Conrado 

Mistura de campo aberto com 
floresta (com porção 
florestada no entorno 
imediato ao PNMAR) 

1 
 

Prop. 
10 

163 a 173 Antonio Vicente de 
Brito 

Mistura de campo aberto com 
floresta (com porção 

vegetação secundária no 
entorno imediato ao PNMAR) 

2 

 
Prop. 

11 
173 a 201 Albino dos Anjos 

Conrado 

Prop. 
12 

201 a 229 Benedita Ferreira 
dos Santos 

Mistura de campo aberto com 
floresta (com porção 

vegetação secundária no 
entorno imediato ao PNMAR) 

1 

 
Prop. 

13 
229 a 233 Celso Puckwieser 

Prop. 
14 

233 a 240 Elza Ferreira 
Castilho 

Campo aberto (pequena 
porção de vegetação) 

3 

 

Prop. 
15 

240 a 244 
Herdeiros de 

Antonio Ferreira da 
Silva 

Mistura de campo aberto com 
floresta (com porção 

vegetação secundária no 
entorno imediato ao PNMAR) 

 
Embora não tenha sido possível identificar com documentação o processo de regularização 
fundiária nas propriedades lindeiras do PNMAR, de acordo com um técnico cadastrado no 
INCRA e responsável pelo georreferenciamento de imóveis de algumas propriedades 
lindeiras ao Parque, quase todas as propriedades confrontantes passam pelo processo de 
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regularização, com alguns desmembramentos de propriedades por causa da herança do 
imóvel rural e de outros processos como contrato de compra e venda ou posse de terras. 
Em alguns casos, a documentação precária dos imóveis desmembrados é um empecilho 
para agilizar a regularização29. 
 
A Figura 74 indica pelo menos sete (7) ‘setores de conflitos’ de posse da terra entre os 
limites de propriedades confrontantes ao PNMAR, sendo cinco relacionadas com as 
propriedades lindeiras (S1: sobreposição de propriedade de Antônio Moreno Filho com o 
PNMAR; S2: ‘lacuna’ entre propriedades de Antônio Moreno Filho e Álvaro Rodrigues de 
Oliveira com o limite do PNMAR, em uma área totalmente florestada; S3: sobreposição da 
propriedade de Álvaro Rodrigues de Oliveira e PNMAR; S4: sobreposição da propriedade de 
Vicente Conrado e PNMAR; S5: ‘lacuna’ da propriedade de Albino dos Anjos Conrado e 
PNMAR, numa área florestada) e duas relacionadas com as moradias no interior do Parque 
(S6: sobreposição da propriedade de Cícero da Silva – antigo proprietário era Amaro da 
Silva, possivelmente um dos herdeiros Antônio Ferreira da Silva, ou próximo de Elza 
Ferreira Castilho com o limite do PNMAR; S7: sobreposição de propriedade de José Luis 
Fortunato – possivelmente o antigo proprietário foi Celso Puckwiser ou Elza Ferreira de 
Castilho com o limite do PNMAR. 
 
 

                                                
29 Exemplo que ocorre no bairro do Turvo, propriedade dos herdeiros de Antônio Moreno Filho. Segundo Caio 
Daniel Rosa (comunicação oral, 05/2014), responsável pelo georreferenciamento de imóveis rurais do entorno - 
http://200.252.80.40/certifica/certcadastrolist.asp?start=7681, a documentação é bem precária nessa área. 
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Figura 74. Propriedades lindeiras ao PNMAR e indicação de setores (croquis) de conflitos de posse de terra: sobreposição ou ‘lacunas’ das propriedades 
confrontantes ao limite atual do PNMAR.  
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Escala de análise (II): situação fundiária do entorno do PNMAR (até 3km) 
 
Questão fundiária do entorno do PNMAR 
 
Primeiramente foram identificadas as propriedades privadas certificadas pelo INCRA e 
aquelas aprovadas para certificação no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) que cobrem a 
o raio de 3 km a partir do limite do PNMAR. Por meio da consulta ao acervo do INCRA, foi 
possível identificar oito propriedades privadas que já obtiveram a certificação (Tabela 43) e 
duas propriedades que tiveram aprovação para serem certificadas e regularizadas (Tabela 
44). 
 
Tabela 43. Imóveis privados certificados pelo INCRA – área de entorno do limite do PNMAR. 

ID* Nome do imóvel 
Código do 

imóvel 
Número do 
processo 

Número da 
certificação 

Data da 
certificaçã

o 
Área (ha) 

A Chácara Beija-Flor 9500687851
990 

54190.003114/2
009-97 

080906000049-
44 29/06/2009 20.661 

B Sítio Otacílio 9500259976
842 

54190.004391/2
010-51 

081009000048-
86 14/09/2010 100.769 

C Fazenda 
Castanheira 

6351970092
969 

54190.005295/2
010-20 

081101000016-
69 05/01/2011 1.485.551 

D Fazenda 
Walkilândia 

6351970038
247 

54190.002400/2
012-31 

081208000079-
18 10/08/2012 219.185 

E Fazenda Pingo 
D'Água 

6351970060
331 

54190.003825/2
012-67 

081211000034-
46 07/11/2012 7.908.484 

F Gleba de Terras 6351970003
028 

54190.006295/2
011-28 

081310000210-
59 04/10/2013 1.443.415 

G Sítio Cisne Real 9501817493
388 

54190.002442/2
012-71 

081311000077-
67 05/11/2013 150.998 

H Glebas A, B e C do 
Quinhão 01 

9501818286
530 

54190.006296/2
011-72 

081311000114-
46 07/11/2013 746.866 

* ID para localizar a propriedade no mapa da Figura 75. 
 
Tabela 44. Propriedades com certificação aprovada no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) – área 
de entorno do PNMAR. 

ID* 
ID do 

imóvel 
Status 

Data de aprovação do 
processo 

Código de certificação 

I 69747 Certificada 21/03/2014 15205eec-f91c-4524-a1c3-
cf5bf32ffb8b 

J 69757 Certificada 21/03/2014 bf3b3d98-7fc6-4b58-9351-
c53abae97b25 

* ID para localizar a propriedade no mapa da Figura 75. 
 
Na Figura 75 observa-se a localização de propriedades privadas certificadas pelo INCRA e 
aquelas cadastras ao SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) no entorno de três quilômetros 
dos limites do PNMAR (indicados por letras).  
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Figura 75. Propriedades certificadas pelo INCRA e no SIGEF na área de entorno de até 3 km do PNMAR  
(A: Chácara Beija-Flor; B: Sítio Otacílio; C: Fazenda Castanheira; D: Fazenda Walkilândia; E: Fazenda Pingo D’Água; F: Gleba de Terras; G: Sítio Cisne Real; H: 
Glebas A, B, C do Quinhão 01; I e J: propriedades aprovadas para certificação pelo SIGEF) e loteamentos clandestinos (n=10). 
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Além desse levantamento, foram obtidas as matrículas de alguns loteamentos considerados 
clandestinos, junto a Secretaria de Regularização Fundiária da Prefeitura de São José dos 
Campos. Com base no conteúdo das matrículas, pôde-se verificar que houve 
desmembramentos de propriedades, ações por usucapião, sucessivos processos de compra 
e venda e casos de transferência do imóvel por herança. Nomes de proprietários como 
Antônio Ferreira da Silva, Antônio Moreno Filho aparecem nas matrículas (décadas de 50 a 
80) como uns dos primeiros proprietários. Atualmente, há uma série de processos que estão 
em processo de regularização nessas propriedades ou loteamentos do entorno do PNMAR 
(Tabela 45). 
 
Tabela 45. Matrículas de loteamentos considerados clandestinos em diferentes situações de 
regularização. 

Comunidade 
(loteamentos) 

Distâncias do 
limite do PNMAR 

Matrículas 

Chácara do Costinha 2 - 

Bairro da Boa Vista 2 

1.860-01/1976 (cadastro na prefeitura de São José 
dos Campos – n.° 635.197.014.2222); 102.420-
01/1992*; Transcrição 12.988/1953 – compra de 

propriedade agrícola por Antônio Ferreira da Silva 
Água Sóca 3 - 
Fazendão 3 89.952/1988 (INCRA n.° 635.197.008.753-1) 

Recanto do Buquirinha 3 99.219/1991 (INCRA n.° 635.197.001.309.0) 
Ezimar (Bairro do Turvo) 3 74.273/1985** (INCRA n.° 635.197.012.211.6) 

Rio Turvo 3 
126.557/1999 (INCRA n.° 635.197.024.767-9); 
100.961/1992 (INCRA n.° 635.197.004.707-6); 

74.272-74.274/1985 (INCRA n.° 635.197.012.211.6);  

Pomares de São José 3 
85.730/1986*** (INCRA n.° 635.197.006.831-6); 

87.799/1987 (INCRA n.° 635.197.006.831/6) 
Boa Vista (Recreio) 3 - 

Chácara do Turvo de 
cima 3 - 

* Processo judicial de ação de usucapião (processo n.° 1905/87). 
** Houve partilha do imóvel em 1982 
*** Desmembramento do imóvel, gerando matrículas de n.° 87.799, 87.800,87.801,87.002.  
 
Em relação à origem e tipo de documentação dos moradores do entorno do PNMAR, 
observou-se que a maioria respondeu que o imóvel adquirido por compra e venda (50,9%), 
muitos deles por meio de um contrato (69,8%) – Figura 76. A herança também é recorrente 
(32,1%), principalmente nas entrevistas realizadas no bairro Costinha (n=10 se referem a 
origem do imóvel como herança) e no bairro do Turvo (onde encontram-se os herdeiros da 
propriedade de Antônio Moreno Filho e Vespasiano de Oliveira).  
 
Os bairros de Boa Vista e Buquirinha I e II se destacam por ter o maior número de aquisição 
do imóvel por compra em venda. Embora a amostragem das entrevistas não tenha esgotado 
o número de moradores na região do entorno do PNMAR para poder tirar uma conclusão 
definitiva, pôde-se observar em campo que as características de ocupação dos bairros têm 
alguma influência nesses resultados. Por exemplo, o bairro Costinha (assim como o Turvo), 
nas proximidades do PNMAR, tem uma característica rural, quando comparado com os 
bairros de Boa Vista e Buquirinha I e II, ambos com uma característica urbana (peri-
urbanos). Essas características podem dar indícios de que a aquisição de imóveis por 
herança tenha sido mais frequente em bairros que hoje têm características rurais. 
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Figura 76. (a) Percentual de respostas quanto a origem ou aquisição do imóvel e; (b) quanto ao tipo 
de documentação. 
 
Em que pese as iniciativas e ações que visam o acesso à moradia e a segurança da posse 
por meio da regularização fundiária30, ainda é incipiente um processo sistemático e 
padronizado de registro de imóveis em cartórios, como um dos caminhos para garantir a 
função social da propriedade nos municípios brasileiros (ver mais detalhes em CARVALHO; 
ROSSBACH, 2010). Mais do que isso, os programas de regularização não têm sido 
devidamente compatibilizados com o quadro mais amplo de políticas públicas fundiárias, 
urbanas, habitacionais, fiscais e orçamentárias, e têm falhado ao não reverter a tradição de 
concentração desigual de equipamentos e serviços públicos (FERNANDES, 2006). 
 
A questão fundiária entendida em um amplo contexto de avanços e dificuldades sobre os 
aspectos de propriedade da terra tem implicações sobre o planejamento das cidades, bem 
como sobre a gestão de unidades de conservação. Nesse sentido, a questão fundiária do 
PNMAR e de seu entorno não se difere de muitas realidades de UC de proteção integral 
quando se refere aos aspectos de dificuldade de regularização fundiária em áreas 
protegidas. Ela transcende os problemas encontrados no interior do PNMAR (duas moradias 
ainda em processo de regularização e precariedade de dados fundiários) e vai para além da 
área de abrangência de 3 km de seu entorno (com assentamentos irregulares ou informais 
consolidados ou zonas de especial interesse social).  
 
Iwama et al. (2014) apontam para a importância de um planejamento do processo de 
regularização fundiária baseado na definição de áreas prioritárias para ação e, nesse 
sentido, os resultados aqui refletem na indicação de áreas ou de regiões sob pressão da 
paisagem (Figura 82, p.28).  
 
Além disso, a prioridade também deve ser considerada no que diz respeito a qualidade da 
documentação de informações fundiárias em cada propriedade. Um exemplo para o caso do 
PNMAR é a área da propriedade de Antônio Moreno Filho: apesar do critério de degradação 
da paisagem apontar que essa área tenha menor prioridade para regularização quando 
comparado com a propriedade de Virgílio Almeida ou de Valter Oliveira (áreas degradadas, 
predominantemente cobertas por campos abertos), a realidade da propriedade de Antônio 
Moreno aponta para um histórico de desmembramento das glebas e informações fundiárias 

                                                
30 A Lei Federal nº 10.931/2004 estabeleceu a gratuidade do registro imobiliário nos programas de regularização; 
a Lei Federal nº 11.481/2007 foi aprovada no sentido de facilitar os processos de regularização fundiária pelos 
municípios nos assentamentos informais consolidados em terras da União; a Lei Federal nº. 11.888/2008, 
instituiu o direito das comunidades à assistência técnica em programas de regularização; a Lei Federal nº 
11.952/2009, regulamentou a regularização fundiária em áreas urbanas da Amazônia Legal; e a Lei Federal nº 
11.977/2009, foi aprovada para regulamentar o Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida e para facilitar a 
regularização fundiária de assentamentos informais. Uma ampla discussão nacional tem ocorrido acerca da 
revisão da referida Lei Federal nº 6.766, de 1979 (Projeto de Lei nº 3.057, de 2000), que regulamenta os 
parcelamentos do solo para fins urbanos e a regularização de assentamentos informais (FERNANDES, 2010). 
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precárias que dificulta a regularização. Além disso, a inexistência de documentos que 
comprovem a titularidade da terra por seus ocupantes, é um dos fatores que dificultam e 
atrasam o processo de regularização fundiária de uma UCPI (ROCHA et al., 2010) 
 
Aspectos de conservação e da paisagem do entorno do PNMAR 
 
Em relação aos apectos de conservação, em particular a existência de reserva legal (RL) e 
área de preservação permanente (APP), apenas 1/3 dos entrevistados (total de 24 
respondentes) declararam ter reserva legal. Provavelmente, o baixo percentual de RL 
declarada se refere ao perfil dos bairros ou comunidades entrevistada serem de 
caracteristicas peri-urbanas, com exceção de Costinha (nas proximidades do PNMAR), 
Turvo e Água Sóca, com características predominantemente rurais.  
 
Em relação as APP, 60% (do total de 30) disseram que estão ou sobrepostos em APP ou 
que há APP na propriedade. O bairro Costinha tem maior proporção de entrevistados que 
dizem estar em APP (n=7) – Figura 77. 
 

 
Figura 77. Aspectos de conservação em relação a existência de (a) Reserva Legal (RL) e (b) Áreas 
de Preservação Permanente (APP). 
 
No caso das propriedades lindeiras do PNMAR, nos bairros Costinha – propriedade na 
travessa do antigo Horto Florestal nas proximidades do Parque –, e bairros do Turvo e Água 
Sóca, todas com característica rural, menos da metade dos entrevistados (4/9 do total de 9 
entrevistas), declarou ter reserva legal, sendo cinco deles no bairro do Turvo (dois são 
herdeiros de Antônio Moreno Filho, um se refere a Antônio Rodrigues de Oliveira e um é um 
dos herdeiros de Vespasiano de Oliveira), e dois ao moradores no interior e proximidades do 
PNMAR, no bairro Costinha (possivelmente da antiga propriedade de Celso Puckwieser). 
Em relação as APP, todos mencionam que têm APP na propriedade ou faz divisa com UC. 
 
Analisando esses resultados em conjunto com as observações em campo na área de 
entorno do PNMAR, verificou-se que há a necessidade de identificar as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) bem como as áreas de Reserva Legal em cada 
propriedade. Mais do que isso, os proprietários têm mencionado que falta uma comunicação 
objetiva e direta sobre: 
 

 ‘o que pode e o que não pode fazer em APP e por que’  
(entrevista com um dos proprietários rurais no bairro do Turvo, 25/3/2014) 

 
Não apenas comunicar ou promover condições de envolvimento da população com as 
questões ambientais e fundiárias da área se faz importante criar esforços para mostrar 
COMO adequar os usos das terras em cada propriedade compatibilizando a sua 
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conservação. Nesse sentido, o Cadastro Ambiental Rural31 (CAR) pode servir como uma 
importante ferramenta para integrar as informações ambientais referentes à situação das 
APP e Reserva Legal, além de acelerar a regularização de terras32, bem como promoção de 
oficinas com produtores rurais para preparação e capacitação para receber as informações 
com qualidade. 
 
A inscrição no CAR acompanhada de compromisso de regularização ambiental quando for o 
caso, é pré-requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos 
benefícios previstos nos Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e 
Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Dentre os benefícios desses 
programas pode-se citar: (i) possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal 
vegetação natural suprimida ou alterada até 22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação 
por infração administrativa ou crime ambiental; (ii) suspensão de sanções em função de 
infrações administrativas por supressão irregular de vegetação em áreas de APP, 
Reserva Legal e de uso restrito, cometidas até 22/07/2008; (c) obtenção de crédito 
agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e 
prazos maiores que o praticado no mercado; (iii) contratação do seguro agrícola em 
condições melhores que as praticadas no mercado; (iv) dedução das APP e RL e de uso 
restrito na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), 
gerando créditos tributários; (v) linhas de financiamento atender iniciativas de preservação 
voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de 
extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse 
rural, ou recuperação de áreas degradadas; (vi) isenção de impostos para os principais 
insumos e equipamentos, tais como: fio de arame, postes de madeira tratada, bombas 
d’água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de 
recuperação e manutenção das APP, de RL e de uso restrito. 
 
Em relação à percepção dos entrevistados quanto a característica da paisagem de sua 
propriedade e região, 45,2% (de um total de 42 respostas) consideram que ela se 
descreveria como uma ‘mistura de pastagens e campos agrícolas com floresta’, seguido de 
‘espaço aberto, com pastagens e campos agrícolas’ (28,6%) – ver Figura 78 a, b e Quadro 
1.  
 
Perguntados se teriam interesse em aumentar a área de floresta nos próximos dois anos, 
41,7% dos entrevistados disseram que teriam interesse e 37,5% não mudaria nada. Na 
verdade, foi observado em campo que a maioria das respostas relacionadas ao interesse 
em aumentar a floresta estavam motivadas caso existisse algum incentivo do governo. Caso 
contrário, preferiria manter a paisagem e região (Figura 78 c, d). 
 

                                                
31 O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem 
por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação de APP, RL, das florestas e dos 
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e 
posses rurais do país (ver <http://www.car.gov.br/#/sobre>).  
32 O CAR não representa um instrument jurídico de cadastro para fins fundiários. Entretanto, o CAR indica áreas 
com ocupações privadas contendo a localização geográfica do imóvel e várias informações sobre o uso da terra 
por propriedade, de maneira que algumas etapas do processo de regularização possam ser otimizadas (ver Lei 
12.651/12 – novo Código Florestal). 
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Figura 78. Percepção em relação (a) como descreve a paisagem de sua propriedade ou região, (b) 
como gostaria que a paisagem fosse, no futuro, (c) se tem interesse em aumentar a área florestada 
nos próximos dois anos e (d) caso tenha interesse em aumentar a área florestada, como pretende 
realizar. 
 
No caso de propriedades lindeiras ou com características rurais (cinco no bairro do Turvo, 
duas no Turvo de cima e dois no bairro Costinha, na travessa do Horto, total de 9 
entrevistas), 5/9 (55,6%) descreveram sua propriedade ou região como ‘mistura de 
pastagens e campos agrícolas com floresta’ e 2/3 (66%) gostariam de manter como ‘ela é 
hoje’. Sobre o interesse em aumentar floresta, 4/9 (44,4%) disseram que fariam ‘outra’ 
atividade, 2/9 (2 dos entrevistados) mencionaram interesse em aumentar a floresta e 1/3 
não têm interesse algum (em aumentar a floresta) – ver Quadro 2. 
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Quadro 1. Paisagem no entorno do PNMAR. 
 

 
Vertente norte no limite imediato 
do PNMAR (A.Y. Iwama, 2014) 
 
 

Os bairros Boa Vista, Costinha e Turvo, mais próximos ao 
PNMAR, foram os locais com maior proporção de respostas 
relacionadas a uma paisagem que mistura campos abertos 
com florestas (cerca de 5/9), provavelmente por vivenciarem 
em seu dia a dia a paisagem com cobertura florestal. A 
maioria dos entrevistados gostaria que a paisagem 
permanecesse a mesma (66,7%) – ou seja, a maioria 
considera manter como uma mistura de campos agrícolas e 
pastagens com floresta ou exclusivamente campos abertos. 

 
Vertente noroeste do PNMAR, a 
partir do bairro do Turvo (A.Y. 
Iwama, 2014) 
 
 

 
Vertente sudeste do PNMAR (A.Y. 
Iwama, 2014) 

 
Vertente sudoeste do PNMAR, a 
partir do bairro Boa Vista (A.Y. 
Iwama, 2014) 
 
 

 
Vertente leste do PNMAR, no bairro da 
Água Sóca (A.Y. Iwama, 2014) 

 
Vertente sul do PNMAR, com vista 
para a região sudeste (A.Y. Iwama, 
2014) 

 
Vertente nordeste do PNMAR, entre os 
bairros do Turvo de cima e Água Sóca 
(A.Y. Iwama, 2014) 
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Percepção ambiental e mudanças de uso da terra no entorno do PNMAR 
 
A questões abertas feitas com os entrevistados foram agrupadas em quatro grupos com 
padrão de respostas relativamente semelhantes: (1) O que mudou no uso da terra dos 
últimos 10 anos, (2) Há alguma vantagem em ter floresta na propriedade, (3) Há relação 
entre a existência de floresta e riscos geológicos: por exemplo, onde há mais floresta há 
menor riscos de escorregamentos, erosões e inundações, (4) O IBAMA ou polícia ambiental 
são presentes na área (Figura 79). 
 

Quadro 2. Propriedades lindeiras ao PNMAR: aspectos de conservação. 
 

 
Estrada municipal do Turvo (A.Y. 
Iwama, 2014) 

Daqueles que disseram ter interesse em aumentar a 
floresta, apenas um deles está em área com fragmentos 
florestais – situado no bairro do Turvo (próximo ao 
cruzamento das estrada do horto com a estrada 
municipal do Turvo). O restante dos entrevistados disse 
ou não ter interesse em aumentar a área de floresta ou 
considerarem realizar outros usos ou atividades. Parte 
da justificativa dos entrevistados se relaciona com suas 
percepções da paisagem, que consideram suas áreas já 
bastante florestadas e que prefeririam mantê-la como 
está atualmente. Esse é o caso dos entrevistados no 
Turvo, na vertente oeste-noroeste do Parque. Nessa 
região há uma porção de floresta bem maior se comparar 
com a vertente nordeste do Parque, onde predomina 
áreas abertas com pastagens ou agricultura. 
 

 
Vista para a região noroeste do 
PNMAR (A.Y. Iwama, 2014) 

 
Vista a partir da estrada do Turvo 
para a região noroeste do PNMAR, 
com propriedades rurais (A.Y. Iwama, 
2014) 
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Figura 79. Percepção ambiental em relação (a) ao que mudou no uso da terra nos últimos anos, (b) 
se há vantagem em ter uma área florestada na propriedade ou região, (c) se há relação entre o 
aumento de floresta e redução de riscos geológicos e (d) se existe a presença do órgão ambiental 
fiscalizador na região. 
 
Em relação ao primeiro aspecto (1), observou-se que a maioria dos entrevistados ou 
consideram que não houve mudança significativa na paisagem (44,1%) ou que houve um 
aumento na área florestada (44,1%) – Figura 79 a. Essa informação chama a atenção se 
considerar que a maioria dos entrevistados (45,2%) considera que a paisagem é uma 
mistura de floresta com pastagens e campos agrícolas. No geral, a percepção é de que, nos 
últimos anos, houve um aumento de floresta.  
 
Relatos dos entrevistados, sobretudo dos proprietários rurais do entorno do PNMAR (bairros 
do Turvo, estrada Vespasiano Oliveira, Água Sóca) indicam que a região, antigamente, era 
predominantemente coberta de pastagens e que hoje, houve um aumento natural de 
floresta. Segundo um dos entrevistados: 
 

‘... houve aumento de floresta, pois os filhos deixaram de cuidar do roçado 
para ir para cidade, deixando as terras abandonadas’  

(entrevista com um dos proprietários rurais no bairro da Água Sóca, 
25/3/2014) 

 
Farinaci (2012), por exemplo, observou que a cobertura florestal em São José dos Campos 
aumentou entre 1988 e 2000 e sofreu redução entre 2000 e 2007, sendo as manchas de 
mata antiga e de recuperação presentes na porção norte do município33 (Figura 80). Mesmo 

                                                
33 Guisard e Kuplich (2008) realizaram um estudo sobre a fragmentação da cobertura florestal de São José dos 
Campos no período entre 1973 e 2004 apontando também para um maior porção de vegetação (próximo a Serra 
da Mantiqueira) na região norte do município. As autoras indicam também uma mudança para o cultivo de 
florestas plantadas nessa região (eucaliptos).  
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considerando a subjetividade nesse conjunto de respostas, observou-se que essa noção de 
aumento de floresta tem uma relação com o histórico de ocupação na região, desde os 
tempos em que era apenas a Fazenda Boa Vista (início de 1900). Possivelmente, boa parte 
dos proprietários antigos da região associa o aumento da cobertura florestal com o período 
de 1980 a 2000. 
 

 
Figura 80. Mapeamento para o município de São José dos Campos no período 1988 a 2007 
(FARINACI, 2012). Área de entorno do PNMAR e declaração de reflorestamento nas propriedades. 
 
Analisando a dinâmica de cobertura e uso da terra no período entre 1999-2013 por técnicas 
de sensoriamento remoto, notou-se que das principais transições de cobertura/uso da terra 
(Tabela 46), as manchas de desmatamento (30,9%) foram maiores em relação à 
regeneração (18%).  
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Tabela 46. Propriedades confrontantes ao entorno imediato do PNMAR e grau de intervenção da 
paisagem. 
Classe 

de 
transiçõ

es 

Descrição das 
transições de 

cobertura e uso da 
terra 

Característica de 
uso da terra(1999) 

Característica de uso 
da terra (2013) 

Área (ha) % 

0 

Outras transições 
entre classes de 
'Pastagem-
aglomerados rurais-
agrosilvicultura' e vice-
versa 

Pastagens Aglomerados rurais ou 
agrosilvicutlura 126 5,4 

1 Regeneração 
aglomerado 

rural+agrosilvicultur
a+pastagem 

vegetação em 
diferentes estágios 418 18,0 

2 Desmatamento 1  vegetação em 
estágio avançado 

aglomerado 
rural+agrosilvicultura+p

astagem 
112 4,8 

3 Desmatamento 2  
vegetação em 
estágio inicial e 

médio 

aglomerado 
rural+agrosilvicultura+p

astagem 
718 30,9 

4 Intensificação de uso  pastagem aglomerado rural 38 1,6 

5 Sucessão  
vegetação em 
estágio inicial e 

médio 

vegetação em estágio 
avançado 195 8,4 

6 Perda florestal  vegetação em 
estágio avançado 

vegetação em estágio 
inicial e médio 533 23,0 

7 

Outras transições na 
classe vegetação 
(estágios médio-inicial) 
e vice-versa 

vegetação em 
estágio inicial 

vegetação em estágio 
médio 184 7,9 

 
Total   2.324 100,0 

 
Entretanto, analisando em conjunto com as principais transições no período, há um peso 
importante no processo de regeneração, permitindo indicar áreas prioritárias no entorno do 
PNMAR para conservação.  
 
A Figura 81 mostra a distribuição espacial das manchas de regeneração e desmatamento 
no período 1999-2013 na área de entorno (3km) do PNMAR. Quase todo o entorno imediato 
PNMAR possui transições associadas ao desmatamento de vegetação em estágios médio-
inicial e estágio avançado. Algumas manchas de regeneração aparecem na região do bairro 
do Turvo, entrada Parque (Costinha) e região leste do PNMAR. As manchas de regeneração 
são mais presentes para além de 1km do PNMAR, sobretudo nos bairros do Turvo. 
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Figura 81. Manchas de transição de cobertura e uso da terra no entorno do PNMAR: 1 – Regeneração [(aglomerado rural+agrosilvicultura+pastagem) para 
vegetação em diferentes estágios]; 2 – Desmatamento 1 [vegetação em estágio avançado para (aglomerado rural+agrosilvicultura+pastagem)]; 3 – 
Desmatamento 2 [vegetação em estágio inicial e médio para (aglomerado rural+agrosilvicultura+pastagem)] 
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Sobre os aspectos (2), (3) e (4) do questionário aberto aplicado aos moradores do entorno, 
observou-se que a maioria considera a floresta um fator importante para se considerar na 
propriedade e/ou região, tanto para a melhoria da qualidade do ar e outras funções 
ambientais (92,3%) quanto para redução de riscos geológicos (78,8%) – ver Figura 79 b, c. 
Alguns depoimentos revelam que: 
 

‘...a floresta refresca e melhora o ar...’; ‘se acaba com a mata não tem 
água'  

(entrevistas nos bairros Costinha e Turvo, 23 a 25/3/2014) 
 

‘....a floresta segura a terra nos morros'  
(entrevista no bairro do Costinha, 23/3/2014) 

 
‘... acho que tem relação com a floresta [para redução de riscos geológicos]. 

Mas tem a ver com as pessoas, que constroem casas onde não 
deveriam [próximos ao rio].  

(entrevista no bairro do Costinha, 25/3/2014) 
 

Em relação a presença do órgão ambiental34 presente na fiscalização da região, 48,7% 
consideram que há ausência ou pouca frequência desses órgãos para atender a população, 
enquanto 38,5% consideram o órgão atuante. Em áreas mais próximas a vegetação, 
moradores mencionam que diminuiu a presença de caçadores, se referindo a atuação do 
órgão ambiental: 
 

‘....antes tinha caça, agora não existe mais’  
(entrevista no bairro Água Sóca, 25/3/2014) 

 
Por outro lado, nas regiões peri-urbanas (como bairros do Buquirinha, Boa Vista), 
moradores mencionam que há pouca presença e se refere a presença da Defesa Civil:  
 

‘...IBAMA não passa. Quem passa é a Defesa Civil’ 
 (entrevista no bairro Boa Vista, 24/3/2014) 

 
Em relação às ações de defesa civil relacionadas com riscos geológicos, em todos os 
bairros pôde-se encontrar placas ou avisos de áreas de riscos de escorregamentos e 
inundações, com exceção dos bairros do Turvo e Água Sóca, bairros como menor 
densidade populacional. 
 
Áreas prioritárias sob pressão na paisagem de entorno do PNMAR  
 
A partir dos critérios estabelecidos nesse trabalho, foram delimitadas três zonas prioritárias 
pressão na paisagem de entorno do PNMAR, descritas por ordem de prioridade de atenção: 
Zona I – situada ao sul do Parque, delimitada aproximadamente em direção ao município de 
São José dos Campos, contendo características periurbanas, além da definição de zonas 
urbanísticas de especial interesse social (Zeis) e de assentamos informais (Zai) (SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, 2006; 2010b); Zona II – situada ao norte/nordeste do Parque, com perfil 
contendo aglomerados rurais, em direção ao município de Monteiro Lobato, englobando os 
bairros do Turvo de cima e Água Sóca; Zona III – situada a noroeste, com característica de 
zona rural (aglomerados rurais) na direção do município de Joanópolis e Piracaia, 
englobando o bairro do Turvo; (Figura 82). 
 
Essas zonas, certamente não devem ser entendidas como um zoneamento strictu sensu, 
mas como zonas em situação de pressão sobre a paisagem, seja pelo uso da terra em cada 
                                                
34 Muitas vezes, os entrevistados faziam referência direta ao IBAMA como órgão ambiental na região. Apenas 
um deles mencionou a SEMEA como atuante na área. 
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área, ou pelas condições vulneráveis das moradias do entorno (infraestrutura urbana 
deficiente, tais como coleta e tratamento de esgotos e em determinados locais, ou destino 
inadequado de lixo). 
 

 
Figura 82. Zonas prioritárias sob pressão na paisagem de entorno do PNMAR (por ordem de 
prioridade Zona I, II, III). (a) aspectos fundiários, (b) principais transições de cobertura e uso da terra 
(1999-2013), (c) distribuição de domicílios por setores socioeconômicos. 
 
A partir da análise considerando os aspectos de regularização fundiária do entorno do 
PNMAR, número de domicílios, loteamentos clandestinos e manchas de transição de 
cobertura e uso da terra (1999-2010), foram definidas três zonas sob pressão da paisagem, 
sendo: a Zona I é aquela com maior influência da expansão urbana de São José dos 
Campos, apresentando manchas urbanas entre 2-3 km do PNMAR e aglomerados rurais, 
quando comparado com as zonas situadas ao norte e nordeste (Zonas II e III).  
 
Além da Zona I também possuir zonas urbanísticas específicas (Zai e Zeis), é também 
aquela com um maior número estimado de adensamento populacional. Nessa zona sob 
pressão da paisagem, também há um número reduzido de fragmentos de vegetação. 
Portanto, na Zona I considera-se prioridade alta para ações da gestão municipal para 
reduzir os efeitos negativos da degradação da paisagem. Também deve-se atentar para o 
caso da existência de zonas urbanísticas em zona rural (casos dos bairros Boa Vista e 
Buquirinha I e II): para fins de regularização fundiária as Zeis podem ser um caminho 
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interessante a fim de cumprir com a função social da propriedade. Entretanto, se tomar 
como princípio de que o estabelecimento de zonas urbanísticas nessa área propiciará a 
ocupação do entorno do Parque, ações de monitoramento e fiscalização devem ser 
redobradas na área. Além disso, em casos em que houver algum empreendimento de 
significativo impacto ambiental (não sujeitos a EIA/RIMA) a resolução CONAMA 428/2010 
exige que o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela 
administração da UC, quando o empreendimento estiver localizado no limite de até 2 mil 
metros da UC, cuja ZA não tenha sido estabelecida. 
 
A Zona II, situada a leste e nordeste tem característica predominantemente rural. É uma 
zona com pelo menos 4 propriedades cadastro fundiário regularizado (Fazenda Walkilândia, 
Gleba de Terras, Sítio Cisne Real e Glebas A, B, C do Quinhão 01, marcadas pelas letras D, 
F, G, H – Figura 82 a). Nessa área também observa-se uma predominância da paisagem 
coberta por campos abertos, associados com pastagens e agricultura. Por outro lado, 
também observa-se alguns fragmentos de mata e determinados trechos. Em termos gerais, 
a Zona II possui menor pressão da paisagem em relação a Zona I, mas é fundamental 
que haja monitoramento dos fragmentos de mata existentes, importantes para o 
PNMAR considerando aspectos de conectividade e/ou corredores ecológicos na região. 
 
A Zona III, situada a noroeste e sudoeste do PNMAR, possui um maior número de 
fragmentos de vegetação em estágio avançado e menor número de loteamentos no entorno 
(três no total, Ezimar, Rio Turvo e Turvo de cima, totalizando 93 pessoas 
aproximadamente). A existência de uma porção significativa de fragmentos florestais nessa 
zona o caracteriza como fundamental para o PNMAR do ponto de vista da conservação, 
manutenção de espécies viáveis e efeitos de borda. Embora a maior parte do fragmento 
florestal não estar sobre forte pressão, sobretudo na vertente noroeste do Parque, as áreas 
de vegetação situadas na vertente sul-sudoeste do Parque tem influência da pressão que 
ocorre na Zona I. Portanto, considera-se muito importante na Zona III os aspectos de 
manutenção da mancha florestal, sobretudo considerando em ações prioritárias para 
regularização fundiária tendo em vista adequar as diretrizes de gestão do PNMAR.  
 
A Tabela 47 ilustra um maior detalhamento das características de cada zona, ordenada de 
acordo com a intensidade da pressão na paisagem de entorno do PNMAR.  
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Tabela 47. Definição de zonas prioritárias sob maior pressão na paisagem do PNMAR. 

Zona 
prioritária 

Loteamen-tos 
Popula- 

ção 

Propriedades 
confrontantes 

ao PNMAR 

Perfil (padrão 
construtivo) 

Distância 
PNMAR 

Domicílios 
por setores 
socioeconô

micos 
(estimativa) 

Características da 
zona 

Manchas de 
transição 

(ver Tabela 46) 

ZI 
(vertente 

sul) 

Chácara do Costinha 120 

Propriedades 
(1, 12, 13, 14 e 

15) 

Baixo padrão 2 

Faixas de 
100 a 200; 
200 a 300 

Periurbana, com 
alguns loteamentos 

em zonas de 
especial interesse 

social (Zeis) ou 
zonas de 

assentamentos 
informais (Zai) 

Predominanteme
nte de 

desmatamento 
do tipo I e II 

Fazenda Boa Vista 80 Baixo padrão 2 
Recanto do 
Buquirinha 42 Baixo padrão 3 

Pomares de São 
José 30 Baixo padrão 3 

Boa Vista (Recreio) 15 Médio padrão 3 

Fazendão 48 Alto padrão 3 

ZII 
(vertente 

leste-
nordeste) 

Turvo de cima e 
Água Sóca 70 

Propriedades 
(5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11) 
Médio padrão 3 Faixa de 50 

a 100 

Predominância de 
aglomerados ou 

propriedades rurais 

Predomina 
desmatamentos I 

e II, com 
algumas 

manchas de 
regeneração em 

direção a ZIII 

ZIII 
(vertente 

oeste-
noroeste) 

Rio Turvo 38 

Propriedades 
(2, 3 e 4) 

Baixo padrão 3 

Faixas de 
50 a 100 ; 
100 a 200 

Predominância de 
aglomerados ou 

propriedades rurais 

Predomina 
manchas de 
regeneração. 

Também possui 
manchas de 

sucessão 
florestal  

Ezimar 40 Médio padrão 3 

Chácara do Turvo de 
cima 15 Médio padrão 3 
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Pressões e Ameaças / Pontos Fortes e Oportunidades 
 
Em relação às Pressões e ameaças/ Pontos fortes e oportunidades, ver Anexo 9, que faz 
uma descrição sumária da campanha de campo realizada no interior e entorno do Parque, 
complementando a análise da matriz de pressões e pontos fortes. 
 
Considerações finais 
 
O diagnóstico fundiário indicou pelo menos 15 propriedades confrontantes ao PNM Augusto 
Ruschi que estão em situação de regularização fundiária. Também apresentou alguns 
critérios para definição de zonas prioritárias para conservação e regularização fundiária, 
como subsídio ao plano de manejo do Parque.  
 
Em termos gerais, foi observado que houve um aumento de manchas de desmatamento no 
entorno da UC. Se por um lado essa situação revela uma pressão para a conservação do 
PNMAR, por outro, os resultados do levantamento fundiário indicam que a ocupação 
antrópica não é bastante diversificada, ressaltando um aspecto positivo para a regularização 
fundiária no PNMAR, uma vez que sua área é relativamente pequena e não abrange uma 
complexidade de ocupações em seu entorno35.  
 
É fundamental que estudos mais detalhados sejam conduzidos no âmbito da implementação 
da regularização fundiária do plano de manejo do PNMAR e sua região de entorno, uma vez 
que os resultados desse trabalho não esgotaram o assunto.  
 
Deve-se destacar a necessidade de criar instrumentos ou de ações que promovam a 
comunicação adequada sobre os aspectos de conservação da região, bem como formas ou 
procedimentos para estabelecer a regularização das propriedades em consonância com 
critérios ambientais. Nesse sentido, o CAR surge como um importante instrumento para 
ferramenta para integrar as informações ambientais referentes à situação das APP e 
Reserva Legal, além de acelerar a regularização de terras. 
 
A utilização de dados de sensoriamento remoto, dados sociodemográficos (Censo 
Demográfico) e levantamento em campo são fundamentais para auxiliar na definição de 
critérios para estabelecer zonas prioritárias de ação para regularização de terras ou de 
conservação, indicando que o uso de geotecnologias pode ser uma importante ferramenta a 
gestão de áreas protegidas. 
 

3.1.5. Patrimônio Histórico-Cultural Material e Imaterial 
 
A caracterização do patrimônio histórico-cultural do PNMAR e região ocorreu por meio de 
levantamento de dados secundários (bibliográficos, cartográficos e catalográficos) 
pesquisados nas bases de dados digitais com a utilização de palavras chave como: “Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi”, “Fazenda Boa Vista”, “São José dos Campos”, 
“patrimônio histórico-cultural”, “antigo reservatório”, “histórico”, “zona norte”, “abastecimento 
público”, “recursos hídricos”, “água”, “horto florestal” e “Reserva Ecológica Augusto Ruschi”. 
Os sites utilizados nesta etapa de levantamento foram os da Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR)/ Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São 
José dos Campos (COMPHAC), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(CONDEPHAAT); além de refinamento de buscas de dissertações e teses em acervos 

                                                
35 UC de proteção integral situadas em áreas totalmente urbanizadas ou em expansão urbana – casos como 
Parque da Tijuca e da Pedra Branca no Rio de Janeiro, Parque São Bartolomeu em Salvador, apresentam 
frequentemente uma diversidade de moradores de classe alta, média e baixa, incluindo áreas de favelas; 
agricultores que moram e sobrevivem das atividades econômicas desenvolvidas no interior dessa UC, residentes 
temporários que utilizam o local para “veraneio” e, inclusive, comunidades tradicionais. 
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digitais de bibliotecas universitárias, como da UNIVAP, e de artigos científicos no SCIELO - 
Scientific Electronic Library Online Brazil. Também foram analisados os materiais 
disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento (IPPLAN) e pela 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo – Divisão de Patrimônio Histórico (FCCR/DPH). 
 
Tabela 48. Principais referências utilizadas para caracterização regional por meio de dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Região 
Coordenada geográfica 

da área de estudo 

Atlas Histórico do Patrimônio 
Ambiental de São José dos 
Campos  

Ademir Fernando 
Morelli 

São José dos 
Campos - 

Almanach de São José dos 
Campos Napoleão Monteiro São José dos 

Campos - 

Processo de Preservação do 
Reservatório de Água – 
Fazenda Boa Vista 

FCCR, Divisão de 
Patrimônio 
Histórico 

PNMAR, antigo 
reservatório 

404745,63 
7448237,81 

 
De forma complementar ao levantamento de dados secundários, foram realizadas 
observações diretas em campo no PNMAR e entorno imediato. Esta técnica envolveu coleta 
de dados in loco e envolveu conversas informais, registros fotográficos, anotações em 
caderno de campo (Gil, 1995), e coleta de pontos por meio de coordenadas geográficas. 
Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (Manzini, 1990/1991) com 
instituições atuantes no PNMAR e/ou região e também ligadas ao setor cultural como a 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP)/ 
Museu do Folclore, a fim de identificar possíveis patrimônios reconhecidos pela comunidade 
local, mas que ainda não encontram-se preservados pela legislação. Parte significativa das 
entrevistas foi realizada de forma integrada à caracterização da Matriz Institucional do 
PNMAR (Anexo 5). 
 
Tabela 49. Informações sobre os pontos amostrais do patrimônio histórico-cultural. 

Pontos Descrição 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 

1 Cadeia de Santana (antiga) 408200,02 7438588,95 

2 Cine Santana 408305,67 7438249,93 

3 Estação Ferroviária de São José 
dos Campos 409349,85 7436956,82 

4 
Complexo formado pela antiga 
Tecelagem Parahyba e Fazenda 
Santana do Rio Abaixo 

409523,81 7437121,17 

5 Capela, bairro Costinha 405057,50 7447013,41 

6 Capela, bairro do Turvo 398855,65 7447536,74 

7 Capela, região do bairro Bengalar 400198,08 7444543,82 

8 Capela, região do bairro Buquirinha 405773,28 7445340,50 

9 Capela abandonada 401995,45 7450700,79 

10 Igreja Assembléia de Deus 405155,33 7446870,24 

11 Sala de Oração da Congregação 
Cristã no Brasil 405277,45 7446743,16 

12 Escola Estadual do Bairro do Turvo 401068,13 7449965,00 
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Pontos Descrição 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 

13 Escola Estadual do Bairro do 
Bengalar 400538,34 7443259,08 

14 Antigo Reservatório 404745,63 7448237,81 

15 Estrutura em Arco 404656,79 7448238,42 

16 Viveiro de mudas 404301,85 7448249,71 

 
Resultados e Discussão 
 
O patrimônio histórico-cultural é um bem (ou bens) considerado importante para a 
identidade de uma sociedade. Segundo a UNESCO (2014) trata-se de um legado que a 
sociedade recebe do passado, vive no presente e transmite às futuras gerações. 
 
A Constituição Federal em seu art. 216 (1988) aponta que o patrimônio cultural brasileiro é 
constituído por bens de natureza material e imaterial, “tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira”. 
 
O patrimônio material é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo 
sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes 
aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios 
arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos 
e cinematográficos (IPHAN, 2014). 
 
Já os de natureza imaterial, também denominado como intangíveis, envolvem as práticas e 
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; 
celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares 
(como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas) (IPHAN, 
2014). 
 
Com relação ao reconhecimento destes bens culturais, na esfera federal o órgão 
responsável é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que promove 
e coordena o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em 
suas dimensões material e imaterial. No estado de São Paulo, esta atribuição é cometida ao 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(CONDEPHAAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. E no município de São 
José dos Campos, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural (COMPHAC) atua na preservação, proteção e conservação do 
patrimônio local. O COMPHAC é vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo – FCCR, 
responsável pela aplicação da legislação de patrimônio do município. 
 
Segundo o COMPHAC (2009) os objetivos da preservação do patrimônio histórico-cultural 
joseense são: i) dar futuro ao passado; ii) preservar um bem, dando-lhe uma função ao 
longo do tempo; iii) consolidar, recuperar, restaurar e revitalizar. 
 
Análise Regional 
 
Patrimônio Histórico-Cultural Material  
 
Embora São José dos Campos seja um dos mais importantes municípios do país, o 
crescimento econômico e a especulação imobiliária, juntamente com a ausência de políticas 
preservacionistas durante muitos anos, contribuiu para que parte significativa do patrimônio 
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cultural joseense fosse descaracterizado, quando não demolido completamente 
(COMPHAC, 2009). 
 
O patrimônio histórico-cultural da cidade é constituído por alguns bens isolados, os quais, 
entretanto, são representativos para a história urbana do município e contribui para o acesso 
à memória coletiva e afirmação da identidade cultural joseense (COMPHAC, 2009) e, 
também, paulista e brasileira. 
 
Foram registrados 24 bens culturais materiais protegidos por instrumentos legais, dos quais 
a maioria é municipal. Dado à sua relevância histórica, o centro de São José dos Campos é 
a região de maior concentração de bens preservados legalmente (dos 25 bens protegidos, 
15 encontram-se localizados no centro da cidade), envolvendo desde igrejas, cinemas, 
praças até sanatórios. 
  
As construções da chamada fase sanatorial (1900-1965) ocupam um papel de destaque no 
patrimônio de São José dos Campos. Segundo Fantin (2005), a partir de 1930 o governo de 
Getúlio Vargas desenvolveu uma política de combate à epidemia de tuberculose no estado 
de São Paulo que envolvia a criação de Prefeituras Sanitárias, as quais recebiam diversos 
investimentos em infraestrutura urbana. São José dos Campos por possuir um clima 
considerado favorável para o tratamento da tuberculose foi escolhido para abrigar o primeiro 
grande sanatório do Brasil, o Sanatório Vicentina Aranha. Destaca-se que a cidade chegou 
a possuir oito sanatórios. 
 
Este período é considerado como um importante marco na evolução de São José dos 
Campos, pois foi a partir dele que foi introduzida e implementada a base de sua 
infraestrutura atual (COMPHAC, 2009). Os bens dessa fase envolvem sanatórios, capelas e 
residências de personalidades que marcaram o período. 
 
Segundo o COMPHAC, patrimônios ligados à fase industrial do município, como o Antigo 
Hangar da Tecelagem Parahyba (1965) e a Antiga Usina de Leite Parahyba (1963) 
encontram-se em processo36 de preservação pelo CONDEPHAAT.  
 
Com relação ao patrimônio histórico-cultural preservado na zona norte, região onde insere-
se o PNMAR, foram identificados quatro bens (Figura 83): a Cadeia de Santana (antiga), o 
Cine Santana, a Estação Ferroviária de São José dos Campos e Complexo formado pela 
antiga Tecelagem Parahyba e Fazenda Santana do Rio Abaixo, todos inseridos na área 
urbana, no bairro Santana. O histórico de ocupação do bairro Santana é considerado 
importante referencial do processo de urbanização valeparaibana com a mudança do perfil 
agrário-comercial para urbano-industrial (Anjos, 2004).  
 

                                                
36 Processo 37.352/98 
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Figura 83. Patrimônio histórico-cultural preservado na zona norte. 



165 
 

 
Segundo COMPHAC (2009), em 1860 já haviam registros da existência do núcleo 
populacional de Santana, com a formação do pátio da Capela de Santa Cruz, que teve sua 
origem nos caminhos de São Paulo em busca das minas de ouro das Gerais, via Serra da 
Mantiqueira. Este núcleo servia “como entreposto de troca de produtos, com as zonas 
agrícolas da região de Buquira, seguindo em direção à Serra da Mantiqueira e Sul de Minas” 
(Oliveira et al, 1999 apud COMPHAC, 2009). As características urbanas de Santana foram 
se estabelecendo com fortes bases ao longo de sua história, principalmente na segunda 
década do século XX, com o estabelecimento da variante do Parateí e a indústria têxtil 
Tecelagem Parahyba. Outras empresas se instalaram no local a partir da década de 1920 
como a Cooperativa de Laticínios (1935), a Cerâmica Weiss (1941), entre outras, 
consolidando o bairro como um núcleo urbano-industrial. 
 

A Tabela 50 apresenta uma amostra dos bens preservados localizados na zona norte e a 
Tabela 51 nas demais regiões de SJC, seguidas de descrição. A listagem completa 
encontra-se disponível no Anexo 2. 
 
Tabela 50. Relação de bens tombados na zona norte de São José dos Campos. 

Bem Localização 
Tombamento/ 
Preservação 

Uso atual 
Ano de 

construção 

Complexo formado pela antiga 
Tecelagem Parahyba e 
Fazenda Santana do Rio 
Abaixo (Figura 84 A) 

Bairro 
 Santana 

COMPHAC 
(2004) 

Parte do 
complexo é 
composto pelo 
Parque da 
Cidade Roberto 
Burle Marx 

Inaugurada 
em 1925 
(Santos, 
2011) 

Cadeia de Santana (antiga) 
(Figura 84 B) 

Bairro 
 Santana 

COMPHAC 
(2005) 

Desativada e 
sem uso 

Segunda 
década do 
século XX 

Cine Santana 
(Figura 84 C) 

Bairro 
 Santana 

COMPHAC 
(2002) Casa de Cultura Inaugurado 

em 1952 
Estação Ferroviária de São 
José dos Campos 
(Figura 84 D) 

Bairro de 
Santana 

COMPHAC 
(1996) 

 

Estação 
ferroviária 
operacional 

1925 

Fonte: COMPHAC (2014). 
 

  
  

A B 



166 
 

 

 

Figura 84. Patrimônio histórico-cultural material preservado localizado na zona norte. 
A) Antiga Tecelagem Parahyba. Foto: Jussara C. Reis. Data: 11/04/2014. B) Cadeia de 
Santana (antiga). Foto: Jussara C. Reis. Data: 11/04/2014. C) Cine Santana. Foto: Jussara C. 
Reis. Data: 11/04/2014. D) Estação de São José dos Campos. Foto: Ralph M. Giesbrecht. 
Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br 
 

• Complexo formado pela antiga Tecelagem Parahyba e Fazenda Santana do Rio 
Abaixo 
 

Na área onde abrigava a antiga Fazenda Santana do Rio Abaixo, foi inaugurada em 1925, a 
primeira indústria têxtil de São José dos Campos: a Tecelagem Parayba (Figura 84 A). O 
Complexo da Tecelagem Parayba abrangia um conjunto de obras projetadas para a fazenda 
de propriedade da família Gomes, em que o maior recurso provinha da produção de 
cobertores (Santos, 2011). 
 
Na década de 1950, a empresa adquiriu novas propriedades, investindo em obras e 
expandindo seus negócios para a produção agrícola e pecuária. Entre os investimentos 
destacam-se a construção de galpões para a fábrica; o complexo da usina de leite e 
pecuária; e a ala residencial, tudo projetado por Rino Levi Arquitetos Associados. Após a 
construção da residência da fazenda, o arquiteto passou a realizar várias obras para a 
família. A Usina de Leite foi seu último projeto. O paisagista e artista plástico Roberto Burle 
Marx foi quem projetou, por volta de 1961, os jardins particulares da fazenda, além de 
painéis em cerâmica (Santos, 2011). 
 
Em 1983, a Tecelagem foi levada à falência e na década de 1990 o local foi negociado pela 
família em troca de dívidas com o INSS. No processo de negociação, a Prefeitura 
interessou-se pela área e em 1996 foi realizada a desapropriação, com a área dividida entre 
o Parque Burle Marx e as instalações onde hoje se situa a Fundação Cassiano Ricardo, 
dando origem ao Parque Roberto Burle Marx, conhecido como Parque da Cidade. O espaço 
foi aberto à população em julho de 1996 (Santos, 2011).  
 

• Cadeia de Santana (antiga) 
 
Em fevereiro de 1920, foi inaugurado um posto policial (Figura 84 B) do bairro de Santana 
em que se instalara a luz elétrica (Correio Joseense, Melhoramentos, 22/02/1920 apud 
COMPHAC, 2014), sendo que as prisões, no bairro, ocorreram especialmente pela chamada 
desordem, onde principalmente homens teriam atitudes nas ruas consideradas não 
civilizadas ou de natureza violenta. A proliferação de cadeias na cidade demonstra o esforço 
das autoridades públicas, a partir do final do século XIX e início do XX, no fortalecimento do 
controle e vigilância dos moradores das cidades, especialmente os de origem mais modesta 
(COMPHAC, 2014).  

C D 
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Conforme COMPHAC (2014), foram registrados poucos dados sobre o prédio da cadeia e 
sua posterior utilização, havendo documentos de 1954 que informam sobre a realização de 
uma reforma pelo Estado de São Paulo na Sub-delegacia de polícia de Santana e que, 
posteriormente seria instalado o Posto de Arrecadação Municipal de Santana, sendo 
estudado novo local para construir a nova sub-delegacia do bairro. Na década de 1990, o 
prédio foi utilizado pela JUS – Juventude Unida de Santana, grupo integrante da Paróquia 
de Santana, instituição da Igreja Católica.  
 

• Cine Santana 
 

Localizado no bairro Santana, o Cine Santana (Figura 84 C) foi construído no período em 
que o bairro sofreu nova modificação na sua estrutura espacial e gerou novos parâmetros 
no perfil urbano-industrial da cidade, que dentre as diversas transformações nos padrões 
socioeconômico e cultural, incluiu-se a novas necessidades de vida e de lazer (COMPHAC, 
2014). 
 
Desta forma, o Cine Santana foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1952, com capacidade 
para 800 pessoas. Tal como o Cine Paratodos, possuía dois projetores de 35 mm, movidos 
a carvão, proporcionando com isso, que o filme não fosse interrompido para troca dos rolos, 
fato comum nas salas de projeção das décadas anteriores. Foi idealizado de forma a 
propiciar a exibição de filmes e apresentações de teatro, dança, entre outras manifestações 
artísticas (COMPHAC, 2014). 
 
O Cine Santana teve seu apogeu nas décadas de 50 e 60 e como a maioria dos cinemas do 
país, iniciou seu processo de decadência no final da década de 70, com a chegada das 
salas de projeção cinematográficas nos shoppings. Na década de 80, tentou se manter 
aberto com a exibição de filmes pornográficos. Nesta mesma década, no entanto, é fechado 
e alugado para uma Igreja Evangélica.  A sua função cultural só foi restabelecida em 1994, 
quando a FCCR decidiu destiná-lo para ser o Centro Cultural de Santana, voltando a 
apresentar as várias atividades culturais nas áreas de dança, teatro e música, através da 
ACD - Ação Cultural Descentralizada, com destaque para o trabalho de Memória do Bairro, 
que evidenciou a importância do cinema como esteio da comunidade, e a importância de se 
reativar a exibição de filmes no local, influenciando na reforma do local em 1999 
(COMPHAC, 2014). 
 
Tabela 51. Relação de bens tombados nas demais regiões de São José dos Campos. 

Bem Localização 
Tombamento/ 
Preservação 

Uso atual 
Ano de 

construção 

Igreja de São Benedito 
(Figura 85 A) Centro 

CONDEPHAAT 
(1980) 

COMPHAC 
(1986) 

Desativada Por volta de 
1872 

Mercado Municipal de São 
José dos Campos (Figura 
85 B) 

Centro COMPHAC 
(1994) Mercado 1923 

Estação Ferroviária 
Limoeiro (Figura 85 C) 

Bairro do 
Limoeiro 

COMPHAC 
(1996) Desativada 1894 

Estação Ferroviária 
Eugênio de Melo (Figura 
85 D) 

Distrito de 
Eugênio de Melo 

COMPHAC 
(1996) Operacional 1898 

Estação Ferroviária Eng. 
Martins Guimarães 
(Figura 85 E) 

Bairro Martins 
Guimarães 

COMPHAC 
(1996) Desativada Início do 

século XX 
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Bem Localização 
Tombamento/ 
Preservação Uso atual 

Ano de 
construção 

Sanatório Vicentina Aranha 
(Figura 85 F) 

Rua Eng. 
Prudente 

Meirelles de 
Moraes 

COMPHAC 
(1996) / 

CONDEPHAAT 
(2001) 

Parque municipal  1924 

Fonte: COMPHAC (2014). 
 

  

  
 

  
Figura 85. Demais patrimônios histórico-culturais preservados. 
A) Igreja de São Benedito. Foto: Jussara C. Reis. Data: 03/04/2014. B) Mercado Municipal. Foto: 
Jussara C. Reis. Data: 03/04/2014. C) Estação do Limoeiro. Estação Limoeiro. D) Estação Eugênio 
de Melo. E) Estação Eng. Martins Guimarães. F) Sanatório Vicentina Aranha. Foto: Jussara C. Reis. 
Data: 03/04/2014. Figuras C, D e E: Fotos: Ralph M. Giesbrecht. Fonte: 
www.estacoesferroviarias.com.br. 

• Igreja de São Benedito 
 
A Igreja de São Benedito (Figura 85 A) santo de devoção dos negros, começou a ser 
construída por volta de 1872, na Praça Cônego Lima, como resultado das esmolas e 
caixinhas de São Benedito, que os escravos levavam pela cidade e zona rural. Devido à 
falta de recursos, as obras foram interrompidas e posteriormente demolidas por ordem do 

A 
B 

C D 

E F 
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fazendeiro João Ribeiro que construiu a igreja na Praça Afonso Pena, cuja primeira missa se 
realizou em 1876. As paredes de taipa de pilão foram executadas por José Vicente, 
conhecido como Taipeiro, sobre fundação direta. De linhas neoclássicas, possui janelas com 
guarda-corpos trabalhados, altar-mor em talha de madeira, pintada de branco e com 
ornamentos em dourado. Sofreu diversas reformas ao longo do tempo (CONDEPHAAT, 
2014). 
 

• Mercado Municipal de São José dos Campos 
 

Ao lado do Largo do Mercado foi construído o primeiro Mercado de São José dos Campos, 
pequeno e rústico. O largo servia para os mercadores descansarem, e o bebedouro público 
atendia os animais usados na tração de carroças ou montaria. Devido à pequena dimensão 
e más condições higiênicas do mercado, tornou-se necessária a construção de um novo 
mercado que ocupasse todo o largo. O novo Mercado Municipal (Figura 85 B), em estilo 
eclético, teve sua construção iniciada em 1921, em alvenaria de tijolos, sendo bem maior 
que o anterior. Foi concluído em 1923 (COMPHAC, 2014). 
 

• Estações Ferroviárias 
 
As estradas de ferro foram uma significativa melhoria nos sistemas de transporte do país, 
promovendo crescimento econômico e expansão da malha urbana, ao longo do seu traçado. 
Em São José dos Campos esta influência se fez sentir, embora de maneira diversa à 
ocorrida na maioria das cidades do Vale do Paraíba, pois o crescimento desta cidade não 
ocorreu em torno do chamado Complexo Cafeeiro (COMPHAC, 2014). 
 
Embora o café fosse a principal atividade econômica do município, este alcançou somente 
níveis modestos de produção, em relação a outras cidades da região. Mesmo com a 
chegada do sistema ferroviário em 1886, este quadro urbano não sofreu grandes 
transformações. Porém, as estradas de ferro promoveram uma melhoria nos sistema de 
transporte de cargas e passageiros, seguido de um crescimento do comércio local, 
desempenhando um papel estratégico na fase sanatorial, facilitando a chegada de enfermos 
e profissionais, e atividades voltadas para este fim No início do processo de industrialização, 
favoreceu as transações comerciais, pois ligava as duas grandes capitais (São Paulo e Rio 
de Janeiro) com esta região (COMPHAC, 2014). São preservadas legalmente a Estação 
Limoeiro (Figura 85 C), a Estação Ferroviária Eugênio de Melo (Figura 85 D), a Estação 
Ferroviária de São José dos Campos (Figura 85 D) e a Estação Ferroviária Eng. Martins 
Guimarães (Figura 85 E).  
 

• Sanatório Vicentina Aranha  
 
O Sanatório Vicentina Aranha (Figura 85 F) teve a sua construção iniciada em 1918, em 
terreno adquirido pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com a ajuda da Câmara 
Municipal de São José dos Campos e, em 1924, inconcluso, foi inaugurado. A localização 
estratégica do sanatório, fora da cidade de São Paulo, permitia melhores condições para o 
tratamento da tuberculose. À época, foi considerado um dos maiores da América Latina e 
tido como referência para novas construções do gênero. O projeto é atribuído à Construtora 
Severo & Villares de São Paulo, e coube ao engenheiro Augusto Toledo a responsabilidade 
pela sua execução. Trata-se de um conjunto de edificações dispostas de forma simétrica, 
distantes entre si, do tipo pavilhonar, ligados através de passarelas cobertas, ocupando uma 
extensa área que a partir de 1932 passou a ser denominada de Zona Sanatorial 
(CONDEPHAAT, 2014). 
 
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, responsável pela direção do 
local, encerrou suas atividades em 2004. Em 2006, a Prefeitura de São José dos Campos 
adquiriu a propriedade e reabriu, posteriormente, como parque municipal voltado ao lazer e 
cultura, o Parque Vicentina Aranha, que ocupa uma área de 84.500 m² (COMPHAC, 2014).  
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Patrimônio Histórico-Cultural Imaterial  
 
Embora não tenham sido encontrados registros de bens culturais imateriais protegidos por 
instrumentos legais, São José dos Campos ainda resguarda manifestações fortemente 
ligadas ao modo de vida rural, ao catolicismo popular, próprios da cultura popular 
valeparaibana. A seguir serão caracterizados alguns dos patrimônios culturais imateriais 
joseenses.  
 

• Folia de Reis 
 
Folia de Reis são grupos de devotos dos Três Reis Magos que realizam visitas nas casas, 
onde realizam louvações cantadas ao Menino Deus e aos Reis Magos (Baltazar, Melchior e 
Gaspar).  É um festejo natalino, de origem portuguesa, ligado ao catolicismo popular, que 
simbolicamente representa a história da bíblia (Ikeda, 2011).  
 
Em São José dos Campos a Folia de Reis é bastante tradicional, havendo, desta forma, 
diversos grupos, como Folia de Reis Estrela Guia (Vila Corintinha), Cia. de Reis Esplendor 
do Oriente (Jardim Satélite) (Figura 86 A), Cia. Irmandade Santos Reis (Parque Novo 
Horizonte), Folia de Reis da Vila São Geraldo (Vila São Geraldo), Folia de Reis Estrela de 
Belém (Jardim Telespark), Folia de Reis de Santana (Santana), Folia de Reis do Mestre Zé 
Mira (Putim) e Cia. dos Três Reis Estrela do Oriente (Vila Terezinha) (PMSJC, 2014a). 

 
• Bolinho caipira 

 
O bolinho caipira (Figura 86 B) é um quitute tradicional no Vale do Paraíba37. Em São José 
dos Campos o bolinho caipira é feito durante o ano todo, mas a sua procura aumenta na 
época de junho e julho, no período das festas juninas (PMSJC, 2014b). 
 
A iguaria teria surgido no Vale do Paraíba, durante o período do Brasil Colônia, por conta da 
passagem dos tropeiros, que transportavam mercadorias pelas cidades da região. Para se 
alimentarem, eles faziam uma mistura de farinha de milho, água quente e tempero. A massa 
servia para enrolar um pequeno peixe, que posteriormente passou a ser substituído por 
carne (PMSJC, 2014b). 

 
• Figuras de Barro 

 
As figuras de barro estão tradicionalmente ligadas à produção de presépios de pequenas 
dimensões, pintados com tinta xadrez e que não vão ao forno para serem queimados. As 
suas origens remontam para meados do século XVII, quando os frades franciscanos 
fundaram em Taubaté o Convento de Santa Clara, os quais introduziram na região o hábito 
da feitura de presépios, tornando-se uma arte tradicional do Vale do Paraíba (Lima, 2014). 
Lima (2014) destaca que além dos personagens comumente encontrados nos presépios, 
outros são definidos pela inventividade popular, característica essa que na visão do autor 
reside um dos seus importantes valores. Temas ligados ao cotidiano, ao universo rural 
também são bastante recorrentes na produção das figuras. Os artesãos que modelam 
figuras de barro no Vale são denominados localmente como figureiros. 
 
Em São José dos Campos há figureiras tradicionais, cujo conhecimento é transmitido às 
novas gerações, como a Maria Benedita dos Santos (95 anos), conhecida como D. Lili 
(Figura 86 C e D), que produz figuras desde os 6 anos de idade (Bueno, 2012). D. Lili foi 
uma das selecionadas para o Prêmio Mestre Cultura Viva, da Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo, em 2013. 

                                                
37 Em 2010, o bolinho caipira foi reconhecido pelo município de Jacareí como patrimônio cultural e 
histórico local. 
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Figura 86. Patrimônio Imaterial de São José dos Campos. 
A) Cia de Reis Esplendor do Oriente, do Jardim Satélite. Fonte: www.cecpdesaojose.blogspot.com.br. 
B) Bolinho caipira. Fonte: PMSJC (2014b). C e D) D. Lili, figureira de São José dos Campos e suas 
figuras. Fonte: Bueno (2012). 
 
Análise Local 
 
Não foram registrados bens culturais materiais e imateriais no entorno do PNMAR 
preservados por dispositivos legais. No entanto, as entrevistas realizadas junto aos 
representantes das instituições que atuam no PNMAR e/ou região apontaram para a 
existência de um importante patrimônio material e imaterial ligado às características rurais 
da região, como as propriedades remanescentes das antigas fazendas de café, escolas, 
capelas, comida típica e festas populares. Os bens ligados ao catolicismo popular apresenta 
papel de destaque no patrimônio da região reconhecido pela sociedade, especialmente 
pelas festas e capelas.  
 
Estas características puderam ser constatadas nos levantamentos em campo (Figura 87) e 
entrevistas com representantes das instituições locais. Segundo entrevistados, as festas 
mais frequentes na região são as festas juninas e as dos padroeiros como a de São 
Sebastião (janeiro) e a Nossa Senhora Aparecida (outubro), realizadas nas capelas dos 
bairros. Durante o levantamento de campo foram mapeadas 05 capelas (Figura 88 A, B, C, 
D e E), sendo a maioria bem conservada e com uso aparente. Além das capelas católicas, 
foram identificadas igrejas evangélicas (Figura 88 F e G). 
 

A B 

C D 
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Figura 87. Patrimônio Histórico-Cultural registrado no entorno do PNMAR. 
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Figura 88. Capelas e Igrejas identificadas em campo 
A) Capela de São Sebastião, bairro Costinha. B) Capela de Nossa Senhora dos Remédios, bairro do 
Turvo. C) Capela na região do bairro Bengalar. D) Capela na região do bairro Buquirinha. E) Capela 
abandonada nas proximidades do PNMAR. F) Igreja Assembléia de Deus. G) Sala de Oração da 
Congregação Cristã no Brasil. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 07/04/2014. 
 
É provável que a Capela de São Sebastião (Figura 88 A), localizada no bairro Costinha, 
tenha pertencido à antiga Fazenda Boa Vista, cuja parte majoritária da propriedade foi 
adquirida pela PMSJC. Monteiro (1922) relatou o “espírito religioso” do então proprietário, 
que construíra uma capela para Santa Cruz. Esta capela também está mapeada na planta 
da Fazenda Boa Vista datada de 1895 (Arquivo Público/FCCR), cuja localização aponta 
para a mesma região do ponto georreferenciado durante o campo. Ela também foi mapeada 
pela equipe da FCCR/DPH durante os estudos iniciais para elaboração de proposta de 
preservação do reservatório localizado no PNMAR.  

A B 
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Figura 89. Detalhe da planta da Fazenda Boa Vista de 1895 com destaque à posição da capela. 
Fonte: Cópia do original elaborada em 1978 pelo Departamento de Obras, Viação e Meio Ambiente 
da PMSJC. Arquivo Público/FCCR. Adaptado. 
 
Outros patrimônios mencionados foram as escolas estaduais rurais como as dos bairros do 
Turvo (Figura 90 A), Bengalar (Figura 90 B) e Bom Sucesso. Segundo a diretora destas 
escolas, elas foram construídas por volta dos anos de 1950 e 1960 pelos antigos 
fazendeiros da região em suas propriedades, pois seus funcionários residiam no local com 
suas famílias. Estas escolas foram construídas com barro e pelo sistema de mutirão, as 
quais ainda mantém sua estrutura original, com poucas intervenções na arquitetura. 
Inicialmente as escolas funcionavam de modo informal e eram mantidas pela família dos 
fazendeiros, que passaram a contratar professores. Mais tarde perceberam a necessidade 
de aprimorar o sistema de ensino e solicitaram que tais escolas incorporassem oficialmente 
o sistema de educação do Estado. Desta forma, a propriedade foi disponibilizada e o Estado 
passou a assumir a gestão das escolas.  

 

   
Figura 90. Escolas rurais localizadas na região do PNMAR. 
A) Escola Estadual do Bairro do Turvo. B) Escola Estadual do Bairro do Bengalar. Foto: Jussara C. 
Reis. Data: 07/04/2014.  

        
  

 
Ainda segundo a diretora das escolas, que por sua vez é historiadora e desenvolveu um 
levantamento sobre a origem das famílias dos alunos, existe muito material de importância 
histórica e cultural regional, não sendo raro encontrar utensílios domésticos, antigas fotos de 
família e ferramentas de escravos nas propriedades da região. Verifica-se que trata-se de 
uma região que ainda resguarda o seu patrimônio histórico e cultural, e que requer maiores 
estudos e políticas que assegurem a sua valorização e proteção.  
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175 
 

Outro patrimônio importante para a região é o PNMAR, o qual ao longo de sua história 
desempenhou diversos papeis em seu território:  antiga fazenda de café; reservatório de 
abastecimento público de SJC; horto florestal voltado à arborização da cidade; e, 
atualmente, unidade de conservação.  
 
Patrimônio Histórico-Cultural do PNMAR 
 

• Reservatório 
 
O PNMAR abriga o primeiro reservatório (Figura 91) implantado pela PMSJC para 
abastecimento de São José dos Campos, que data do ano de 1903, construído na antiga 
Fazenda Boa Vista. O reservatório possuía captação do Rio Jaguary por meio do sistema in 
natura, sendo inaugurado em 1909 (FCCR/DPH, 2009b). O funcionamento do reservatório 
perdurou por volta do período entre 1935 e 1937 (Brandão, 2006; Sanchez, Marino e 
Andrade, 1990; Moreli, 2005).  
 
Trata-se de um importante referencial histórico do abastecimento de água de São José dos 
Campos, que foi projetado para solucionar o então sistema precário - que consistia na 
perfuração de poços -, porém foi marcado por problemas de abastecimento e tratamento de 
água evidenciados na mídia da época (Brandão, 2006; FCCR/DPH, 2009; Zanett et al., 
2010).  
 
Parte significativa desse sistema encontra-se conservado nos limites do PNMAR. O 
complexo é atualmente composto pelo reservatório, uma estrutura em arco, além de caixas 
de concreto, os quais constituem-se como os principais referenciais do patrimônio histórico-
cultural da UC e de São José dos Campos. 
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Figura 91. Patrimônio histórico-cultural material do PNMAR. 
A) Registro do reservatório em 1903. Fonte: FCCR/DPH (2009c). B) Reservatório. C) e D) 
Componentes do Reservatório. E) Estrutura em Arco F) Registro da estrutura em Arco em 1903. 
Fonte: FCCR/DPH (2009c). Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014. 
 
Diante dessa relevância, a FCCR, por meio da Divisão de Patrimônio Histórico, deu início 
em 2008 aos estudos para subsidiar a elaboração de proposta de preservação do 
reservatório. Em setembro de 2008 a proposta foi levada ao plenário do COMPHAC e foi 
aprovada pela maioria e em 2009 foi consolidada como proposta de projeto de lei e 
apresentada à PMSJC, com as justificativas de “proteger e preservar o primeiro sistema de 
captação, decantação e reservação de água, a céu aberto e “in-natura”, de nossa cidade, 
que data do ano de 1903, e que ainda mantém suas características primitivas” (FCCR/DPH, 
2009b). 
 
Neste sentido, foi proposta a proteção sob a figura do Setor de Preservação (SP), 
constituído por dois outros elementos protegidos sob a figura de Elementos de Preservação 
(EP), a fim de “preservar um marco histórico do sistema público de captação, reservação e 
distribuição de água, que permitirá aos visitantes do Horto Florestal uma visão desse 
conjunto inicial” (FCCR/DPH, 2009b). 
 
A Tabela 52, a Figura 92 e a Figura 93, apresentam as principais características do Setor 
de Preservação e seus respectivos Elementos de Preservação propostos pela FCCR/DPH 
em 2009. 
 
Tabela 52. Características do Setor de Preservação e seus respectivos Elementos de Preservação 
da proposta para o reservatório do PNMAR. 

Setor de 
Preservação (SP) Delimitação do Setor Elemento de Preservação Um (EP-1) 

Parte da Reserva 
Florestal Augusto 
Ruschi - Horto 
Florestal, localizado 
na antiga Fazenda 
Boa Vista, bairro do 
Costinha, imóvel 
este que pertence à 
Prefeitura da Cidade 
de São José dos 
Campos. 

O Setor ficou limitado ao 
Norte por uma faixa de 
30m a partir das margens 
do córrego, ao Sul pela 
faixa de 30m a partir das 
margens do córrego ou 
pelo limite de propriedade 
do Horto (o que for 
menor); ao Leste pelo 
limite de propriedade, e 
10m a Oeste da estrutura 
em arco sobre o córrego. 

• Estrutura em Arco sobre o córrego com 
mais três pilaretes para passagem e sustentação 
da linha de manilha do sistema de distribuição de 
água. Possui arquitrave - moldura sobre o arco 
com “alhetas” almofadada. 
• Reservatório com sistema de decantação 
e suas peças de composição. Apresenta 
arremate emoldurando o coroamento externo da 
estrutura. Sua argamassa é riscada formando 
blocos retangulares. O reservatório tem 
profundidade total de 1.75m sendo que a altura 
possível para armazenamento da água é de 1m. 
As medidas internas são de 4.12m de largura e 
5.55m de comprimento, perfazendo um volume 
com capacidade de 22,866m3. 

Fonte: (FCCR/DPH, 2009b e c). 
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Figura 92. Percurso e Setor de Preservação proposto ao PNMAR. 
Fonte: FCCR/DPH (2009b). Adaptado. 
 

 
Figura 93. Localização do Setor de Preservação proposto ao PNMAR. 
Fonte: FCCR/DPH (2009b). Google Earth (2014). Adaptado. 
 
De acordo com a Lei Municipal no 3.021/1985, em seu Artigo 1o, o Setor de Preservação é 
caracterizado como “conjunto de bens imóveis de interesse cultural, artístico, arqueológico, 
histórico, arquitetônico, paisagístico ou ambiental para o Município”. Já o Elemento de 
Preservação Um (EP-1) consiste em “bens móveis ou imóveis que por suas características 
históricas, artísticas, culturais, etnográficas, arquitetônicas, arqueológicas e documentais 
devem ser preservadas totalmente sob a orientação do COMPHAC38”. 

                                                
38 O COMPHAC foi criado pela Lei n° 2869/84, de 20 de setembro de 1984, a qual define em seu 
artigo 2° que: ao Conselho competirá a adoção de todas as medidas para a defesa do patrimônio 
histórico, artístico e cultural do município cuja conservação se imponha em razão de fatos históricos 
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Nesta perspectiva, conforme a proposta de projeto de lei (FCCR/DPH, 2009b), o imóvel 
classificado como Setor de Preservação – SP não pode ser objeto de remembramento, 
desdobro de lotes, demolição, reforma, ampliação, reconstrução, novas edificações, 
desmatamento ou movimento de terras sem prévia autorização do COMPHAC. 
 
Contudo, esse processo ficou parado na PMSJC, sendo retomado pela FCCR/DPH em 
2014, com previsão de nova apresentação da proposta ao COMPHAC, em abril deste ano, 
para ser encaminhado, se aprovado, à PMSJC e, posteriormente, à Câmara Municipal 
visando à criação de lei de preservação. 
 

• Horto Florestal 
 
O Horto Florestal de São José dos Campos foi inaugurado em 23 de setembro de 1979, 
sendo construído pelo então Departamento de Serviços Municipais, atualmente secretaria, e 
gerenciado por ele até 2006. Hoje a secretaria é responsável pela sua manutenção 
enquanto que a gestão ficou a cargo da SEMEA.  
 
O horto foi implantado para atender a demanda da PMSJC para arborização de vias 
públicas e verdes do município, porém, até a alguns anos, as mudas também eram doadas 
aos munícipes (Morelli, 2005; Mazzeo, 2009; PMSJC, 2012), com limite de 10 mudas por 
munícipe/ano (Fochesato, 2008). Segundo funcionários da SSM, no período em que o local 
estava aberto à visitação, o viveiro era, também, utilizado como instrumento de 
sensibilização e educação ambiental, envolvendo, principalmente o público escolar. Esse 
período ficou marcado na memória da população, sendo o PNMAR chamado de “horto 
florestal” ou “antigo horto florestal” até os dias atuais. 
 
Segundo funcionário da SSM, o horto já chegou a possuir 30 funcionários, revelando a alta 
demanda por mudas e a importância do setor para a gestão municipal. Em 2009, mesmo 
com um número reduzido, 12 funcionários, ainda havia uma significativa produção: 
aproximadamente 40-50 mil por ano, totalizando 38 espécies, sendo 34 nativas e 04 
exóticas (Mazzeo, 2009). 
 
Mais recentemente, o volume de produção de mudas diminuiu para, aproximadamente, 25 
mil, focalizando as nativas, conforme relatado pelo funcionário responsável pela 
manutenção do horto. Esta mudança está relacionada à transformação do horto em unidade 
de conservação de proteção integral em 2010 para o qual a SEMEA possui um projeto de 
reestruturação, considerando o contexto do local de UC e visando atender as novas 
exigências legais para reflorestamento. Em 2009 a SEMEA realizou um diagnóstico do 
“Sistema de Produção de Mudas Florestais – Reserva Ecológica “Augusto Ruschi” de 
autoria de Rogério Romero Mazzeo, visando também embasar o planejamento e 
gerenciamento do processo de modernização do viveiro municipal. 
 

                                                                                                                                                   
memoráveis, do seu valor folclórico, artístico, documental ou cultural, bem como dos recantos 
paisagísticos que mereçam ser preservados. 
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Figura 94. Aspectos do Horto Florestal. 
A) Pedra monumental de inauguração do Horto. B) Viveiro de mudas. 
Foto: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014. 
 

• Outros  
 
Antiga residência, desapropriada pela PMSJC, que apresenta características típicas de 
construção rural, como portas e janelas de madeiras (Figura 95 A) e áreas anexas com 
parede de taipa (Figura 95 B). Não foram identificadas maiores informações quanto ao 
período em que foi construída e as reformas que sofreu, porém acredita-se ser relevante a 
realização de estudos a fim de verificar o seu valor histórico e cultural e subsidiar as 
decisões quanto ao destino desta edificação.  
 

   
Figura 95. Antiga moradia no interior do PNMAR. 
A) Fachada da residência. B) Área anexa com parede de taipa. 
Foto: Angela Pellin. Data: 26/03/2014. 
 
Considerações finais 
 
Embora não existam oficialmente bens materiais e imateriais protegidos na região do 
PNMAR, sendo estes concentrados, em sua maioria, na área urbana da cidade, há um 
reconhecimento por parte da sociedade civil do patrimônio histórico-cultural na área, 
constituído por festas religiosas, comidas típicas, capelas, escolas, sendo estes importantes 
para a memória e identidade cultural local e municipal.  
 
O PNMAR é o único patrimônio protegido por lei na região, e constitui-se como importante 
referencial para a cidade, sobretudo por seu patrimônio natural. Além dos valores 
ecológicos, a UC apresenta valores sociais e histórico-culturais, sendo marco físico de 
importantes transformações de SJC, apresentando em seu histórico a existência de fazenda 
de café, o primeiro reservatório de abastecimento público da cidade, o primeiro viveiro 
municipal e a primeira UCPI. Dado a essa sua relevância e por abrigar um importante sítio 
histórico, constituído por um reservatório de captação in natura e seus componentes, a 
FCCR/DPH iniciou um processo para a proteção deste bem por lei em 2008, antes da 
transformação do local em UC, o qual ainda encontra-se em andamento.  
 

A B 
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Mesmo tratando-se de um território já protegido pela legislação, considera-se essa iniciativa 
positiva, pois reforça o seu valor histórico e sua proteção, até então sem grandes 
visibilidades nos seus instrumentos legais. No entanto, é importante que seja amplamente 
discutida com as partes interessadas, tendo em vista a nova categorização do local em 2010 
(UC/SNUC) e a implicação de uma nova instituição na gestão do território. Nesse sentido, o 
CG do PNMAR, por ser o fórum de discussão das questões globais da UC, se apresenta 
como um importante espaço para a construção do diálogo interinstitucional e 
acompanhamento do andamento desse processo. 
 
Cabe, também, destacar a potencialidade da existência de outros bens patrimoniais 
materiais no território do PNMAR, remanescentes do período da Fazenda Boa Vista. Alguns 
representantes de instituições entrevistadas mencionaram a existência de uma ruína na UC, 
a qual não foi encontrada em campo. Desta forma, verifica-se a necessidade de estudos 
mais aprofundados envolvendo tanto o PNMAR quanto sua região. 
 
Por fim, destaca-se a potencialidade desses patrimônios histórico-culturais para visitação, 
com destaque à educação patrimonial e ambiental.  
 

3.2. Meio Físico 
 
O Parque Natural Municipal Augusto Ruschi (PNMAR) ocupa área de 2,43 km2 (243,49 ha), 
entre altitudes de 563 a 976 m e está localizado na porção centro-norte do município de São 
José dos Campos, região leste do estado de São Paulo (aproximadamente a 23º04’S e 
45º56’W). As terras do PNMAR pertencem à Prefeitura de São José dos Campos, distando 
aproximadamente 2 km da zona metropolitana e localmente é denominado Horto Florestal. 
 
Localizado nas encostas da Serra da Mantiqueira, o PNMAR destaca-se pelas grandes 
variações de altitude e por abrigar importante remanescente de floresta pluvial tropical 
Atlântica, com árvores de grande porte e cobertura quase contínua do dossel. Além da 
diversidade biológica, em suas encostas íngremes ocorrem diversas nascentes de cursos 
d’água cristalinos. No PNMAR também está localizado o viveiro municipal de mudas que 
produz espécies arbóreas para as áreas verdes, áreas públicas de preservação permanente 
e ruas da cidade. 
 
Com a finalidade de subsidiar o Plano de Manejo do PNMAR e seus programas de gestão, o 
presente documento tem como objetivo apresentar o diagnóstico do tema Meio Físico 
referente ao Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, São José dos Campos, São Paulo. 
 
O objetivo geral do plano de trabalho para o tema Meio Físico é “caracterizar o meio físico a 
partir de estudos e informações disponíveis sobre clima, geologia, geomorfologia, pedologia 
e hidrografia/hidrologia/limnologia. Todas essas caracterizações devem estar voltadas à 
obtenção de um produto integrado sobre  o meio físico, que subsidie a definição de 
compartimentos de terreno e a identificação da suscetibilidade dos terrenos aos processos 
do meio físico, contribuindo para o delineamento do zoneamento da UC”.  
 
A partir do levantamento e análise de dados secundários (bibliográficos e cartográficos), 
confecção de mapas e levantamento de dados de campo procedeu-se a caracterização e 
diagnóstico do território do PNMAR e área de abrangência quanto aos temas clima, 
geologia, geomorfologia, altimetria, declividade, pedologia e recursos hídricos. 
 
Os resultados obtidos têm a finalidade de auxiliar na caracterização dos aspectos 
geoambientais do PNMAR, subsidiar a análise das potencialidades e fragilidades do terreno 
e auxiliar na preparação de planos e ação que visem à preservação ambiental da área. Além 
dos resultados diretos, vale ressaltar que os dados do meio físico podem auxiliar aos demais 
temas do plano de manejo, a partir da disponibilização de informações espacializadas, como 



181 
 

altimetria, classes de declividade, substrato rochoso, características e comportamento das 
formas de relevo e coberturas pedológicas. 
 
Materiais e Métodos 
 
O diagnóstico e a avaliação dos aspectos do meio físico contemplam os temas clima, 
geologia, geomorfologia, pedologia e recursos hídricos do território do PNMAR, realizados 
em três etapas operacionais: 
 
1) Inventário bibliográfico, compilação e vetorização de dados secundários: que 
englobam a aquisição e tratamento em ambiente SIG dos mapas temáticos (geologia, 
geomorfologia, pedologia e recursos hídricos) e a revisão bibliográfica de trabalhos que 
caracterizem os aspectos geoambientais do PNMAR (Tabela 53). 
 
Tabela 53. Principais referências e dados secundários utilizados para caracterização regional por 
meio físico. 

Temas e principais referências relacionadas 
Clima 

CEPAGRI – Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura 
(www.cpa.unicamp.br); dados de estações no HidroWeb - ANA (http://hidroweb.ana.gov.br/); 
Estudo técnico ambiental com enfoque para a criação da unidade de conservação Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi (GEOCONSULT, 2008) 

Geologia e Recursos Minerais 
Geologia da folha de São José dos Campos, escala 1:100.000 (IPT, 1978); Mapa geológico do 
Estado de São Paulo, escala 1:500.000 (IPT, 1981a) ; Recursos Minerais DNPM 
(http://www.dnpm.gov.br/) 

Geomorfologia 
Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981) - 1:1.000.000 

Hipsometria e Declividade 
Cartas planialtimétricas 1:10.000 (IGC) vetorizadas em ambiente SIG 

Pedologia 
Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, do IAC (OLIVEIRA et al., 1999) - 1:500.000. 

Recursos Hídricos 
Plano da bacia hidrográfica do Paraíba do sul - UGRHI 02 - 2009-2012 (Fundação Christiano 
Rosa, 2009); Cartas planialtimétricas vetorizadas em ambiente SIG (IGC); Estudo técnico 
ambiental com enfoque para a criação da unidade de conservação Parque Natural Municipal 
Augusto Ruschi (GEOCONSULT, 2008); dados de estações no HidroWeb - ANA 
(http://hidroweb.ana.gov.br/); Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE, 
2005) - escala 1:1.000.000; Outorgas DAEE (http://www.daee.sp.gov.br/) 

 
2) Detalhamento e complementação dos mapeamentos: teve como finalidade 
compatibilizar, editar e elaborar os mapas: geológico, recursos minerais, geomorfológico, 
hipsométrico, classes de declividade, tipos de solos e dos recursos hídricos. 
 
Foram utilizados dados bibliográficos disponíveis em artigos científicos, mapeamentos 
temáticos em escala regional e local, teses e dissertações acadêmicas que abordavam as 
temáticas e a região em questão. Quando necessário, foram empregadas técnicas de 
interpretação de produtos de sensoriamento remoto, modelos digitais do terreno (MDT) e 
cartas planialtimétricas. 
 
Os dados cartográficos foram obtidos a partir de base de dados vetorizados de cartas 
topográficas do IGC, em escala de 1:10.000. Todos os dados foram convertidos para o 
formato digital e armazenados em um banco de dados georreferenciado, adotando-se o 
sistema de coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), SIRGAS 2000, Zona 
23S. 
 
Clima: A caracterização climática da região foi feita com base nos dados disponibilizados 
pelo CEPAGRI (2014), WorldClim (http://www.worldclim.org/), Instituto Nacional de 
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Meteorologia – INMET (http://www.inmet.gov.br) e HidroWeb (http://hidroweb.ana.gov.br/). 
Foram também utilizados dados apresentados no relatório técnico ambiental para criação do 
PNMAR (GEOCONSULT, 2008). Durante trabalho de campo constatou-se a existência de 
uma estação meteorológica automática próxima a sede do PNMAR, administrada pelo INPE. 
No entanto, esses dados não foram disponibilizados para a equipe executora do presente 
trabalho, justificando o uso de dados climáticos regionais. 
 
Geologia: o mapa geológico da região do PNMAR foi elaborado por meio de compilação e 
tratamento da carta geológica da folha de São José dos Campos (IPT, 1978) e a descrição 
das litologias e características estruturais foram complementadas a partir de revisão 
bibliográfica de trabalhos acadêmicos. O inventário dos requerimentos minerários foi 
realizado por meio de consulta ao site do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral 
(DNPM - http://www.dnpm.gov.br/). 
 
Geomorfologia: o mapa geomorfológico do PNMAR foi elaborado por meio de compilação e 
tratamento digital do mapa geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981), escala 
1:1.000.000. Os mapas de classes hipsométricas e classes de declividade foram gerados 
em ambiente SIG a partir das curvas de nível e pontos cotados obtidos das cartas 
planialtimétricas do IGC, em escala de 1:10.000. A discussão desses temas e suas relações 
com outros parâmetros geológicos e geomorfológicos foram abordadas no decorrer do texto, 
sem que haja um tópico específico sobre esses produtos. A caracterização morfométrica e 
morfográfica do relevo foi baseada na avaliação das classes hipsométricas e classes de 
declividade. A análise da dinâmica superficial procurou avaliar e descrever os processos 
dominantes nas encostas, as coberturas detríticas, os depósitos coluviais e aluviais e as 
cicatrizes de processos erosivos (erosão laminar, em sulcos ou ravinas, boçorocas, erosão 
fluvial, rastejo). 
 
Pedologia: o mapa dos tipos de solos da região do PNMAR foi elaborado por meio de 
compilação e tratamento do mapa pedológico do estado de São Paulo (Oliveira et al., 1999), 
escala 1:500.000. Adotou-se, para a descrição das unidades de mapeamento de solos, o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA (2009). Assim, o mapeamento e 
a classificação dos solos devem ser entendidos como de caráter exploratório e com alto 
nível de extrapolações, não sendo recomendada sua utilização para o planejamento e 
implantação de intervenções pontuais. 
 
Unidades de Terreno: o conceito de terreno utilizado agrega as propostas de Mabbutt 
(1968), Austin & Coocks (1978) e Zonneveld (1992), e considera que tais unidades são 
áreas definidas e uniformes, podendo ser facilmente reconhecidas pela sua fisionomia, no 
campo e nas imagens de sensores remotos (PIRES NETO et al., 2010). Assim, o estudo dos 
terrenos foi realizado a partir da análise integrada dos atributos do meio físico, que 
compreendeu as seguintes etapas: compilação e adequação das informações dos mapas de 
geologia, geomorfologia e pedologia; mapeamento das unidades de terreno a partir da 
interpretação visual de produtos de sensores remotos (imagens de satélite) e cartas 
topográficas; trabalhos de campo para a avaliação das relações entre os atributos do meio 
físico, de modo a se identificar os principais tipos de terrenos que ocorrem na área; 
classificação e descrição das condições ambientais dominantes e da qualidade dos 
ambientes e; avaliação do potencial de uso e das restrições de cada uma das unidades do 
terreno, com a finalidade subsidiar as necessidades do plano de manejo do PNMAR. 
 
Recursos Hídricos: o mapeamento da hidrografia local e bacias hidrográficas foi realizado 
por meio de vetorização de cartas planialtimétricas do IGC e dados integrantes do estudo de 
viabilidade ambiental para implantação do PNMAR (GEOCONSULT, 2008). Dados 
referentes aos usos e outorgas dos recursos hídricos foram obtidos no site do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo. A avaliação dos sistemas 
aquíferos e suas potencialidades foi realizada por meio de revisão bibliográfica e mapa de 
águas subterrâneas do estado de São Paulo, escala 1:1.000.000 (DAEE, 2005). 
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Figura 96. Localização dos pontos visitados no interior e entorno do PNMAR. 
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Figura 97. Localização dos pontos visitados no interior do PNMAR. 
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3) Levantamento de campo: os caminhamentos de campo foram planejados a partir das 
interpretações prévias dos mapas temáticos, imagens de satélite, cartas planialtimétricas e 
relatos dos funcionários do PNMAR e grupo de resgate Suçuarana, que forneceu apoio para 
atividades de campo. Assim, foram percorridas diversas trilhas no interior do PNMAR e vias 
de acesso do entorno, nos dias 12 e 13 de março de 2014. 
 
O objetivo primário dos caminhamentos foi caracterizar os diferentes tipos de relevo, 
substrato rochoso e coberturas pedológicas, além de diagnosticar áreas de degradação 
ambiental, como movimentos de massa, erosão laminar e linear, áreas de empréstimo ou 
aterros e vetores de pressão antrópica no interior e entorno imediato do PNMAR. Todas as 
áreas visitadas foram catalogadas com auxílio de um aparelho GPS (Global Positioning 
System), registros fotográficos e descrições detalhadas. A localização dos pontos visitados 
em campo e seus números de identificação podem ser visualizados na Figura 96 e Figura 
97. 
 
Resultados e Discussão 

 
Caracterização Regional 
 
A evolução do relevo do sudeste do Brasil está intimamente associada aos processos 
tectônicos cenozoicos que culminaram com a ruptura do supercontinente Gondwana 
Ocidental e a abertura do Oceano Atlântico Sul, no Eocretáceo (Hiruma, 2007). A reativação 
normal de antigas zonas de cisalhamento durante o Paleógeno (Eoceno-Oligoceno) originou 
o rifte Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), marcante depressão tectônica alongada 
segundo direção ENE, que se estende desde Tijucas do Sul - PR até Macaé - RJ 
(Riccomini, 1989). A geometria atual deste sistema de bacias é produto direto do abatimento 
mecânico de blocos tectônicos constituídos por rochas ígneas e metamórficas separadas 
por falhamentos de grandes dimensões e zonas de cisalhamento de direção NE-SW, 
desenvolvidas durante o ciclo Ciclo Brasiliano (Figura 98) (800 a 500 Ma, Riccomini et al., 
2004). 
 
A partir do Jurássico Superior a região esteve sujeita aos primeiros esforços tectônicos 
relacionados à abertura inicial do Oceano Atlântico, que culminaram posteriormente com a 
separação dos continentes Sul-americano e Africano. No período Cretáceo e início do 
Terciário, a instalação de uma longa fase de erosão associada culminou com o 
rebaixamento da topografia e formação de uma ampla superfície de aplainamento regional, 
denominada Superfície Sul-americana (King, 1956). Atualmente, remanescentes dessa 
antiga superfície nivelam as cimeira das Serras do Mar e da Mantiqueira, em altitudes 
geralmente superiores a 2.000m (Riccomini et al., 2010). 
 
No Período Terciário Médio a Superior, uma nova fase de esforços distensivos atuou na 
região leste da Plataforma Sul-americana, proporcionando a subsidência de extensas áreas, 
bem como o soerguimento de diversos blocos alçando a Superfície Sul-americana aos 
atuais níveis altimétricos. Este tectonismo Terciário teria sido o responsável, portanto, pela 
elevação das Serras do Mar e da Mantiqueira e a subsidência mecânica da depressão 
original do RCSB, aproveitando as antigas estruturas tectônicas presentes no embasamento 
pré-cambriano. O processo de preenchimento destes grábens por sedimentos continentais 
foi contemporâneo à distensão ocorrida e foi por esta influenciado de maneira marcante. 
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Figura 98. Mapa dos domínios tectônicos da região sudeste do Brasil (Riccomini et al., 2004). 
1 – Cratón de São Francisco; 2 – Cinturão Brasília; 3 – Terreno Cabo Frio; 4 – Terreno Oriental / 
Domínio Costeiro; 5 – Terreno Oriental / Arco Magmático Rio Negro; 6 – Klippe Paraíba do Sul; 7 – 
Terreno Ocidental; 8 – Bacia do Paraná; 9 – Corpos Alcalinos do Cretáceo Superior a Eoceno; 10 – 
Bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB): A – São Paulo; B – Taubaté; C – Resende; 
D – Volta Redonda; E – Macacu; F – Itaboraí; G – Barra de São João; 11 – Sedimentos Cenozóicos; 
12 – Falhas Reversas; 13 – Alinhamento Magmático de Cabo Frio; 14 – Limitantes dos Grábens do 
RCSB. Ícone em forma de estrela destaca a localização aproximada do PNMAR. 
 
A principal fase de desenvolvimento do RCSB teve lugar no Eoceno-Oligoceno, com a 
formação de um hemigraben de direção geral ENE contínuo nesse segmento central do rifte 
(Riccomini, 1989). O preenchimento sedimentar sintectônico dessa fase (fase rifte), 
englobado no Grupo Taubaté, compreende as formações Resende e Tremembé (Riccomini 
et al., 2004). Durante o Neógeno ainda ocorreu a deposição de sistemas de sedimentos de 
origem fluvial representados pela Fm. Pindamonhangaba (Riccomini et al., 2010). 
 
O conjunto de eventos tectônicos e geomórficos responsáveis pela evolução geológica da 
região em que está inserido o PNMAR tem como expressão morfológica atual os terrenos da 
Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e Depressão do Médio Vale do Paraíba (Figura 99). As 
serras e planaltos da Mantiqueira (nos quais está situado o PNMAR) correspondem a um 
conjunto paisagístico com desníveis altimétricos entre 500 e 2.000m, caracterizados por 
diferentes níveis planálticos circundados por escarpas abruptas, as quais representam 
formas de relevo de transição para os terrenos baixos da depressão do Médio Vale do 
Paraíba. O relevo montanhoso e de morros da Serra da Mantiqueira trata-se de uma das 
feições topográficas mais expressivas da borda oriental brasileira, com picos e cristas 
aguçadas que atingem localmente o dobro da altitude da Serra do Mar. 
 
Nesse contexto os cursos d’água são fortemente condicionados por estruturas geológicas, 
conferindo padrões dendríticos, paralelos e de treliça para a rede de drenagem. A influência 
tectônica é evidente desde os rios de maior porte, como o rio Paraíba do Sul, que está 
controlado por estruturas regionais de direção NE-SW que deram origem ao RCSB, até 
pequenos tributários de segunda ordem condicionados por juntas e fraturas.  
 
O compartimento geomorfológico da Depressão do Médio Vale do Paraíba, localizado a 
leste da área do PNMAR, situa-se nas terras topograficamente rebaixadas do conjunto 
geomorfológico regional, compreendendo formas de relevo em morros e colinas na faixa de 
transição com as escarpas das serras adjacentes. Na porção central dessa fossa tectônica 
ocorre a planície fluvial do rio Paraíba do Sul, com padrão de canal meandrante e terraços 
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fluviais elevados entre 3 e 8m acima do nível de inundação, sustentados por sedimentos 
aluvionares do Quaternário. 
 

 
Figura 99. Modelo numérico de elevação e principais estruturas geológicas da porção leste do 
Estado de São Paulo, área onde está inserido o PNMAR. Perfil topográfico no sentido NW-SE de A 
para B. 
 
Caracterização Local 
 
Clima 
 
O clima da região onde está situado o PNMAR é classificado como Tropical de Altitude 
(Cwa), segundo sistema estabelecido por Köppen-Geiger. As estações são bem definidas, 
caracterizadas por chuvas intensas no verão e seca moderada no inverno, com a 
temperatura média do mês mais quente superior a 22°C (CEPAGRI, 2014). 
 
O clima do Vale do Paraíba é condicionado tanto por fatores de ordem estática (ex: 
orografia) como fatores dinâmicos (ex: circulação atmosférica). Os fatores estáticos estão 
intimamente ligados às condições geográficas de sua posição latitudinal e sua localização 
na borda ocidental atlântica, que proporcionam grande incidência de radiação solar e 
evaporação devido à proximidade da superfície oceânica, proporcionando umidade relativa 
moderadamente elevada, entre 80 e 85% (INMET, 2012). 
 
A topografia acidentada e bruscas variações altimétricas entre a Serra do Mar, Vale do 
Paraíba e Serra da Mantiqueira, favorecem as precipitações, uma vez que ela atua no 



188 
 

sentido de aumentar a turbulência do ar pela ascendência orográfica (Nimer, 1989). Nas 
terras baixas do Vale do Paraíba (~540m de altitude) as precipitações são de 
aproximadamente 1.200 mm/ano e as temperaturas médias por volta de 22°C e nas áreas 
elevadas da Serra da Mantiqueira (~1700m de altitude) as precipitações estão em torno de 
1.900 mm/ano e as temperaturas médias por volta de 14°C (CEPAGRI, 2014). Portanto, a 
barreira orográfica oferecida pela Serra da Mantiqueira não interfere apenas na quantidade 
de chuva, mas também na distribuição das chuvas, variações de temperatura e, 
consequentemente, na diversidade de formações vegetais. 
 
Associados aos fatores estáticos devem ser considerados os fatores dinâmicos de atuação 
de massas de ar que interferem no regime climático dessa região. Do ponto de vista da 
circulação normal, o Vale do Paraíba está diretamente influenciado pelos deslocamentos 
das massas de ar das áreas de alta pressão do Atlântico Sul na região sudeste, 
especialmente durante os meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro) e da interferência 
das Massas de Ar Polar durante o inverno (junho, julho e agosto) (Nimer, 1989). 
 
O PNMAR situa-se em uma faixa transitória entre o Vale do Paraíba e os altos da Serra da 
Mantiqueira, com altitudes que variam desde 563m até 976m, apresentando características 
intermediárias entre esses dois grandes domínios climáticos. Embora haja uma estação 
automática no interior do PNMAR, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), a equipe de gestão do parque não tem acesso aos registros. Dessa forma, foram 
utilizados dados das estações situadas na área urbana de São José dos Campos (Figura 
100), informações do WORLCLIM (2006) e estudos anteriores (Morelli, 2002; 
GEOCONSULT, 2008). Para melhor caracterizar a distribuição das chuvas ao longo do ano, 
foram utilizados dados de uma séria história da estação Buquirinha (HidroWeb - ANA), 
localizada a aproximadamente 6 km ao sul do PNMAR.  
 
Os totais pluviométricos anuais médios no PNMAR variam entre 1.600 e 1.700 mm (Morelli, 
2002). O período de menor precipitação se encontra nos meses de abril a setembro, com 
médias mensais inferiores a 45 mm entre junho e agosto. Os meses mais chuvosos estão 
entre outubro e março, sendo janeiro e fevereiro os meses de maior pluviosidade (Figura 
100 e Figura 101).  
 
A temperatura média anual da região é de aproximadamente 21°C, sendo que sua 
distribuição temporal segue o ciclo verão/inverno, com a maior média máxima no mês de 
fevereiro de 29,9°C e menor média mínima no mês de julho de 10,4°C (Figura 100). 
 

 
Figura 100. Climograma do município de São José dos Campos - SP. Localizada na latitude 23o06' e 
longitude 45o31' e na altitude de 594m.  
Fonte: CEPAGRI (2014). 
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Figura 101. Variação dos totais mensais de precipitação na estação Buquirinha (cod. 2345064), entre 
os anos de 1942 e 1972. Localizada na latitude 23o07' e longitude 45o54'. 
Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br/ 
 
Em São José dos Campos, a média mensal da pressão atmosférica tem uma máxima no 
mês de julho com 841,5 hPa e uma mínima com 938,0 hPa. Nos meses de fevereiro e 
março, as pressões são equivalentes devido ao predomínio da alta pressão, o que resulta 
em uma temperatura média mais elevada (GEOCONSULT, 2008). 
 
A umidade relativa (UR média mensal) apresenta um comportamento suave, já que a maior 
oscilação da umidade é dentro do ciclo diário. A UR máxima ocorre no mês de junho com 
96,4% e mínima no mês de novembro com 93,0%. A UR média oscila entre maio e agosto 
com 81,7% e 75,4%, respectivamente. A UR mínima tem diferenças mais expressivas, com 
máxima no mês de dezembro com 59,0% e mínima no mês de agosto com 48,1%. Esse 
valor mínimo corresponde com o período de menor precipitação (GEOCONSULT, 2008). 
 
A média mensal da radiação solar incidente é máxima no mês de dezembro, com 210,8 
W/m2, seguida pelo mês de fevereiro, com 207,7 W/m2, e é mínima em maio e junho, com 
136,8 e 136,7 W/m2, respectivamente. A média mensal da radiação solar refletida é máxima 
em fevereiro com 49 W/m2 e mínima em maio com 26,2 W/m2 (GEOCONSULT, 2008). 
 
Com relação à radiação máxima incidente, há três pontos a se observar: um máximo em 
dezembro (1168,7 W/m2) e um mínimo em junho (629,9 W/m2), concordando com os 
solstícios de verão e inverno, respectivamente; o mês de janeiro tem radiação menor que o 
mês de fevereiro (1078,0 contra 1098,4 W/m2); incidências de massas de ar e temperaturas 
elevadas favorecem a formação de nuvens em janeiro que, consequentemente, refletem a 
radiação incidente, diminuindo a radiação que chega a superfície. A radiação refletida segue 
aproximadamente o ciclo da radiação incidente. O máximo ocorre em fevereiro (344 W/m2) e 
a mínima em julho (179,7 W/m2) (GEOCONSULT, 2008). 
 
O comportamento dos ventos na região variam de acordo com a estação climática, 
predominando ventos de Leste, com velocidades entre 2 e 4 m/s (Figura 102). No verão, o 
predomínio do vento é de Leste (E) seguido pela direção nordeste (NE), sul (S) e sudeste 
(SE). Os ventos oriundos de E e NE são decorrentes do predomínio da alta  pressão do 
Atlântico Sul. Os ventos de sul e sudeste são consequências da entrada da massa de ar 
polar após a passagem das frentes frias. A componente de sul também é resultante das 
entradas das brisas marítimas. No outono, as frequências são semelhantes, com um ligeiro 
aumento da componente de sul. Isso se deve a uma maior entrada das frentes frias com a 
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aproximação do inverno. No inverno, a zona de alta pressão do Atlântico Sul se desloca 
para norte, causando calmaria regional e relativo aumento dos ventos de nordeste. Na 
primavera, a influência do vento de nordeste diminui e há um aumento nos ventos de sul. O 
aumento das temperaturas proporciona maior entrada de brisas marítimas na a primavera e 
verão (GEOCONSULT, 2008). 
 

 
Figura 102. Frequência do vento por estação do ano e intervalo da velocidade do vento (1974 a 
1998). 
Fonte: GEOCONSULT (2008). 
 
O PNMAR configura uma área com boa preservação da cobertura vegetal original 
(GEOCONSULT, 2008), o que proporciona condições microclimáticas diferentes do seu 
entorno. A densa cobertura vegetal, com árvores de grande porte e sub-bosque 
relativamente bem preservado, influenciam principalmente em aspectos como a 
temperatura, umidade relativa e incidência da radiação solar. 
 
Segundo relatório da GEOCONSULT (2008), devido à transpiração da planta e o albedo, os 
valores de temperatura devem ser menores no interior do PNMAR em relação ao seu 
entorno. Portanto, espera-se que os valores de umidade relativa sejam bem superiores, 
principalmente a UR mínima. A radiação solar incidente não deve sofrer muita alteração 
quando medida acima do dossel. Porém, o albedo médio de floresta é cerca de 20% e o de 
pastagem é de 13%. Isso por si só gera uma área de clima diferente do seu entorno. As 
pesquisas de ilhas de calor através de observações por satélite e por aeronaves indicam 
que essas áreas formam ilhas de frescor resultante da presença de vegetação abundante. O 
comportamento do vento acima do dossel não deve divergir observado no Aeroporto de São 
José dos Campos (Comando da Aeronáutica) em relação à frequência da direção. A 
velocidade deve ser ligeiramente maior devido à altura do dossel. 
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Estudos recentes sobre doenças respiratórias indicam que há um transporte de poluentes 
atmosféricos para a zona norte do município de São José dos Campos pelos ventos de sul, 
que estão associados à entrada da brisa marítima no final da tarde (Perrella et al., 2008). 
Assim, ventos provenientes de sul podem transferir poluentes atmosféricos da zona 
industrial de São José dos Campos para a região onde está inserido o PNMAR. 
 
Geologia  
 
Do ponto de vista regional, a área do PNMAR ocorre assentada sobre terrenos pertencentes 
à macro-unidade geotectônica denominada Faixa Ribeira (Almeida, 1969), constituída 
predominantemente por tipos ígneos e metamórficos associados ao Ciclo Orogênico 
Brasiliano (~560 Ma). Os processos que ocasionaram a estruturação da Faixa Ribeira são 
associados a esforços compressivos responsáveis pela amalgamação final do 
supercontinente Gondwana ao final da Era neoproterozoica. Regionalmente esta unidade 
apresenta orientação NE-SW e complexo histórico evolutivo, representado por intrincados 
padrões estruturais e arquiteturais. 
 
De modo geral, todo o entorno do PNMAR está inserido em um contexto de zonas de 
cisalhamento de direção NE-SW associadas à movimentação das falhas do Buquira e do 
Jaguari (Hasui et al., 1975). Estas macroestruturas se caracterizam por faixas constituídas 
por conjugados de falhas transcorrentes com componente vertical, responsáveis pela 
justaposição de unidades com diferentes litologias, graus metamórficos e idades. Neste 
contexto ocorrem as rochas do Grupo Açungui, em especial dos complexos Embu e Pilar, 
consideradas as unidades predominantes do embasamento regional, constituídas 
principalmente por migmatitos de diversos tipos, quartzitos e xistos diversos. Granitos tardi-
orogênicos ocorrem intrudindo estas unidades e parecem ter seu alojamento associado à 
movimentação das falhas transcorrentes presentes regionalmente. 
 
A leste da área do PNMAR ocorre a Bacia de Taubaté, unidade de idade terciária de forma 
alongada alinhada a outras bacias em uma estreita faixa alongada de cerca de 800 km, que 
se estende desde o estado do Paraná até o Rio de Janeiro. As diversas bacias que ocorrem 
associadas ao rifte continental do sudeste do Brasil (Riccomini, 1995) têm sua gênese 
relacionada ao regime distensivo, atuante na separação dos continentes sul-americano e 
africano e formação do Oceano Atlântico (Cretáceo-Paleógeno). O abatimento de blocos 
crustais, cujos limites e falhas remontam a estruturação neoproterozoica do Ciclo Brasiliano, 
possibilitou a abertura de importante espaço de acomodação para sedimentos continentais. 
Desta maneira, a Bacia de Taubaté apresenta uma estruturação típica de preenchimento de 
depressões crustais delimitadas por falhamentos normais, dispostos em padrão de horsts, 
grábens e hemi-grabéns (Riccomini, 1995). 
 
A estruturação do relevo regional, inclusive das áreas topograficamente mais elevadas nas 
quais se encontra o PNMAR, tem sua origem associada à reativação de falhas antigas 
durante o Período Terciário. Neste sentido, as rochas pré-cambrianas (gnaisses, migmatitos, 
xistos, granitos, entre outras), que sustentam os relevos alçados das Serras da Mantiqueira 
e do Mar, constituem o embasamento do grabem preenchido por depósitos sedimentares 
terciários da Bacia Sedimentar de Taubaté.  
 
Abaixo segue a descrição detalhada das unidades litoestratigráficas presentes na área do 
PNMAR e entorno imediato, com base em IPT (1978) (Figura 103). 
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Figura 103. Mapa geológico do PNMAR e adjacências. 
Fonte: IPT (1978). 
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- Grupo Paraíba do Sul (PЄmg)  

 
As rochas do Grupo Paraíba do sul ocorrem no contexto da Falha do Buquira a sudoeste da 
área de entorno do PNMAR. São consideradas as mais antigas regionalmente e 
possivelmente correspondem a antigos sedimentos depositados durante a Era 
paleoproteroica em uma bacia intracontinental ou de margem passiva (Heilbron, 1993), 
posteriormente metamorfisados durante o ciclo Transamazônico e Brasiliano (IPT, 1981). 
Nesta unidade predominam rochas metamórficas de alto grau, sendo que na área ocorrem 
granulitos e charnokitos constituídos por quartzo, feldspato verde (devido inclusões de CO2) 
e cristais de piroxênio. Estas rochas podem ocorrer milonitizadas e muito cisalhadas nas 
proximidades da Falha do Buquira.   
 

- Grupo Açungui 
 
Complexo Embu (PЄMe, PЄDe e PЄDg) 

 
O Complexo Embu é uma unidade componente da Faixa Ribeira que representa uma das 
várias sequências neoproterozoicas desenvolvidas ao redor do Cráton São Francisco 
(Pereira et al., 2001). É constituído por diferentes litotipos, representados principalmente por 
migmatitos e gnaisses com granada e muscovita/biotita, e secundariamente xistos, 
anfibolitos e quartzitos (Ebert, 1968). A unidade encontra-se inserida na Zona de Falha do 
Buquira e Falha do Jaguari e está estruturada a partir de descontinuidades menores e 
lineamentos de direção NE-SW. Na área do PNMAR e entorno, predominam rochas 
ortoderivadas de alto grau, representadas principalmente por migmatitos diversos de 
composição granítica, localmente granatíferos. Na proximidade da Falha de Buquira, estes 
litotipos encontram-se intensamente milonitizados, com predominância de ultramilonitos e 
blastomilonitos muito cisalhados. Dados isotópicos indicam que o Complexo Embu 
apresenta idade meso-proterozóica e idade de deformação neoproterozoica, o que permite 
associar esta com eventos tectono-termais do Ciclo Brasiliano. É importante ressaltar que o 
Complexo Embu é a principal unidade litoestratigráfica da área de entorno do PNMAR, 
sendo que 85% da área do Parque é constituída por migmatitos pertencentes a esta 
unidade. 
 
Durante os levantamentos de campo observou-se que afloramentos rochosos ocorrem em 
áreas restritas associadas a corredeiras fluviais (cachoeiras) e escarpas muito íngremes 
(declividades >45%). Predominam exposições de rochas bastante intemperizadas (Figura 
106). No entanto, nas áreas expostas aos processos de denudação fluvial, estas tendem a 
aflorar na superfície do terreno com corpos não alterados. Conforme aferido em campo, na 
área do Parque predominam rochas de composição granítica pertencentes ao Complexo 
Embu, destacando migmatitos de texturas diversas (Figura 104, Figura 105, Figura 106 e 
Figura 107). Comumente são observados bandamentos constituídos por minerais máficos, 
como anfibólio e piroxênio (paleossoma), intercalados ou entrecortados por bandas e veios 
de quartzo, feldspato e plagioclásio (neossomas). Ocasionalmente são observados grãos de 
muscovita e granadas milimétricas, o que sugere que se tratem de rochas oriundas de 
anatexia parcial de litotipos sedimentares. O bandamento principal apresenta direção 
WSW/ENE, porém localmente pode sofrer alterações devido à presença de faixas de 
milonitização de direção predominante NE-SW. Não foram observadas litologias 
pertencentes ao Complexo Pilar, tais como xistos e anfibolitos. Estas ocorrem 
preferencialmente nas porções sul, sudeste e leste da área, correspondendo a terrenos mais 
arrasados caracterizados por relevo de morrotes alongados e espessos perfis de latossolo 
vermelho amarelo. Estas condições locais possivelmente influenciam na restrição em área 
para afloramentos rochosos desta unidade.   
 

Complexo Pilar (PЄx, PЄq) 
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As rochas do Complexo Pilar ocorrem estratigraficamente acima do Complexo Embu, e sua 
gênese e metamorfismo estão também associados ao Ciclo Brasiliano. Na área de 
interesse, esta unidade apresenta contatos tectônicos por falhamentos com as rochas do 
Complexo Embu. O Complexo Pilar em geral é representado por uma grande variedade de 
litotipos metamórficos nas fácies xisto verde médio a anfibolito, incluindo xistos, filitos, 
mármores, quartzitos, meta-conglomerados e anfibolitos. Na área de entorno do PNMAR o 
Complexo Pilar é constituído por litotipos essencialmente metassedimentares, 
predominando muscovira xistos, quartzo xistos e quartzitos. Da mesma forma que os 
migmatitos do Complexo Embu, as rochas do Complexo Pilar ocorrem como corpos 
alongados de direção NE-SW e quando na zona de influência da Falha de Buquira, 
encontram-se intensamente cisalhados e milonitizados.  
 

- Granitóides Neoproterozoicos Roncador e Bengala (PЄY1, PЄY2) 
 
Os granitóides Roncador e Bengala ocorrem fora dos limites do PNMAR e incidem como 
corpos intrusivos alongados (NE-SW) nas unidades ígneas e metamórficas dos complexos 
Pilar e Embu. O Granito denominado Roncador ocorre a noroeste do perímetro de influência 
do PNMAR ao passo que o granitoide Bengala aparece como uma faixa alongada a 
sudoeste da área e associado aos milonitos da zona de falha de Buquira. De maneira geral, 
estes corpos ígneos correspondem a uma suíte de rochas granitóides intrusivas de idade 
neoproterozoica e caráter sintectônico (Janasi & Ulbrich, 1991). Na área de interesse, esta 
unidade é constituída por corpos alóctones a parautóctones de rochas graníticas bastante 
diversificadas em termos texturais e composicionais, sendo que os tipos mais comuns 
possuem granulação fina a média, com mega-cristais de feldspato potássico. Ressalta-se 
que localmente a composição destes litotipos pode variar para termos granodioríticos.  
 

- Depósitos aluviais Quaternários (Qa) 
 
Estes depósitos ocorrem de forma expressiva acompanhando o entorno dos rios Buquira e 
Turvo e também como pequenos fragmentos dispersos associados a áreas de vales de 
pequenas drenagens, podendo inclusive ocorrer sobre terraços pré-atuais. Na área do 
PNMAR esta unidade ocorre assentada sobre migmatitos do Complexo Embu e perfaz cerca 
de 15% da área total. Esta unidade é geralmente constituída por pacotes pouco espessos, 
inconsolidados, apresentando diferentes graus de pedogênese. Do ponto de vista litológico, 
são compostos por sedimento arenoso apresentando intercalações de níveis e camadas de 
argila enriquecida em matéria orgânica, e secundariamente lentes de cascalho e seixos. São 
interpretados como depositados em sistemas fluviais, principalmente em planícies de 
inundação atuais, podendo ainda apresentar intercalações de sedimentos de origem 
coluvial, quando na proximidade de encostas. Associado a esta unidade, especialmente nas 
proximidades dos rios Buquira e Turvo, podem ocorrer pequenos terraços fluviais pré-atuais, 
possivelmente de idade pleistocênica. Estes podem apresentar dois níveis de terraços, 
sendo o primeiro topograficamente mais alto, associado a planícies aluviais antigas, e o 
segundo, mais baixo, relacionado possivelmente à erosão do primeiro por variação do nível 
d’água. Caracterizam-se por depósitos semi-consolidados a inconsolidados, dispostos em 
camadas métricas lenticulares compostas por sedimento arenoso apresentando 
estratificação cruzada, material argiloso, ocasionalmente apresentando intercalações 
conglomeráticas. Apresentam espessuras muito variáveis.  
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Figura 104. Afloramento de migmatito de granulação grossa do tipo estromático localizado no 
extremo sudeste do parque (Ponto 9, Fig. 96). No mapa geológico está associado ao litotipo PЄMe 
 
 

 
Figura 105. Detalhe do migmatito da Figura 10 evidenciando megacristais de feldspato estirados e 
rotacionados, sugerindo que localmente esta unidade de rochas possa se encontrar milonitizada 
(Ponto 9, Fig. 96). 
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Figura 106. Detalhe de migmatito em avançado estado de alteração intempérica, localizado na 
porção central do parque (Ponto 17, Fig. 96). 

 

 
Figura 107. Afloramento de migmatito homogêneo seccionado por diques hidrotermais de quartzo 
leitoso, localizado no limite norte do PNMAR (Ponto 3, Fig. 96). No mapa geológico está associado ao 
litotipo PЄDg. 
 

- Recursos Minerais 
 
As ocorrências minerais na região do PNMAR estão unicamente relacionadas a substâncias 
não metálicas e de baixo valor agregado e materiais pedogenizados enriquecidos em 
hidróxidos de alumínio, com predomínio de processos minerários referentes a requerimento 
de pesquisa para rochas graníticas para fins de cantaria e material para construção civil 
(processo 821719/1987) e autorização para pesquisa para bauxita (processo 821470/1999, 
Figura 108). 
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Figura 108. Poligonais requeridas para exploração mineral no território do PNMAR e adjacências. 
Fonte: DNPM (2014). 
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Entre os requerimentos registrados junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) apenas os dois processos acima relacionados sobrepõem sua poligonal ao território 
do PNMAR, sendo que o processo referente ao requerimento de pesquisa de rochas 
graníticas é o único inserido dentro dos limites do PNMAR. A autorização de pesquisa de 
bauxita ocorre em uma pequena área localizada a sudeste do entorno do PNMAR (Figura 
108), a leste do Rio Buquira. 
 
Ressalta-se ainda que a sudoeste da área de entorno do PNMAR existe um processo de 
requerimento de lavra para água mineral, requerido pela Mineradora Tangará da Serra 
(processo 820086/1998), possivelmente relacionado à extração deste bem a partir do 
aquífero fraturado desenvolvido sobre as rochas ígneas e metamórficas do embasamento 
regional. 
 
Atualmente, nenhuma área sujeita à exploração mineral representa ameaça direta à 
qualidade ambiental dos temas ligados ao meio físico no interior do PNMAR. Entretanto, 
deve ser dada especial atenção aos processos minerários ligados à pesquisa de migmatitos, 
na porção nordeste do PNMAR, e exploração de bauxita, a sudeste. A exploração desse tipo 
de recurso necessita de grandes intervenções no terreno, com a abertura de cavas, 
utilização de explosivos, maquinários pesados e grande movimentação de terra. Deste 
modo, proporciona alterações nas formas de revelo e, consequentemente, na paisagem 
local, além de incrementar perturbações sonoras, na qualidade das águas e do ar, 
favorecendo potenciais impactos negativos no PNMAR (ex: possível afugentamento na 
fauna e alterações paisagísticas). 
 
Geomorfologia 
 
A área de estudo encontra-se inserida na macro-unidade de relevo denominada Planalto 
Atlântico (Almeida, 1974), mais especificamente nas zonas da Serra da Mantiqueira 
Ocidental e do Médio Vale Paraíba (IPT, 1981). O Planalto Atlântico trata-se uma grande 
unidade morfoescultural disposta como uma faixa alongada NW-SE na porção leste do 
estado de São Paulo, desde o Vale do Ribeira até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. 
O modelado é composto por serras, morros e morrotes, caracterizado por formas de topos 
convexos, vertentes íngremes, rede de drenagem densa e vales profundos (Ross & Moroz, 
1997). No interior dessa vasta unidade planáltica, outrora denominada “Domínio de Mares 
de Morros” (Ab’Saber, 1970), é possível identificar variações fisiográficas que possibilitam 
distinguir e individualizar compartimentos geomorfológicos regionais. Do ponto de vista 
geomorfológico, o Planalto Atlântico na região de estudo é caracterizado pela presença de 
uma área deprimida central delimitada a oeste pelas escarpas e montanhas da Serra da 
Mantiqueira e a leste/sudeste pela Serra do Mar (Figura 99). As áreas com cotas 
altimétricas mais elevadas e relevo mais acidentado estão associadas a rochas do 
embasamento pré-cambriano. Zonas em que predomina relevo mais suave, com formas de 
colinas e terraços, estão relacionadas às bacias terciárias e sedimentos recentes.  
 
O processo epirogenético pós-Cretáceo, que perdurou pelo menos até o Terciário Médio, 
gerou o soerguimento da Plataforma Sul Americana, reativou falhamentos antigos e 
produziu escarpas acentuadas como as da Serra da Mantiqueira e do Mar e áreas 
subsidentes de bacias sedimentares, como a do Médio Vale Paraíba (Ross & Moroz, 1997). 
Em uma área em que o rio Paraíba do Sul funciona como nível de base regional, a rede de 
drenagem afluente desenvolveu importante papel na morfogênese regional, sendo o 
principal agente modelador responsável pelo recuo da escarpa das serras da Mantiqueira e 
do Mar e a esculturação das formas de relevo. Almeida (1967) aponta existir forte influência 
das estruturas no traçado dos rios, que entalham profundamente seus cursos 
acompanhando direções NW dos sistemas de juntas, estas seguramente associadas a 
descontinuidades presentes no embasamento. 
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Cerca de 90% de toda a área do PNMAR ocorre sobre relevo de serras alongadas (Figura 
109) que apresentam suas cristas orientadas a NE-SW, controladas pela direção das 
principais estruturas presentes no embasamento cristalino. A unidade de relevo de serras 
alongadas compreende formas de topos angulosos e vertentes comumente retilíneas ou por 
vezes abruptas (Figura 112 A e B). As vertentes com maiores declividades correspondem à 
porção centro norte do PNMAR, atingindo declividades em geral maiores que 45% podendo, 
inclusive, atingir extremos de 76% (Tabela 54). Estas áreas de declividades muito 
acentuadas estão diretamente relacionadas às escarpas geradas por falhas, em especial a 
falha do Jaguari. As amplitudes locais (diferença de altitude entre vales e topos) em geral 
são superiores a 250m e o padrão de drenagem de alta densidade associado é do tipo 
paralelo ou pinulado, com desenvolvimento de vales fechados e raras planícies aluviais. No 
mapa de declividade, gerado a partir das cartas planialtimétricas do IGC em escala 
1:10.000, não constam encostas com declividades superiores a 100% (ou 45 graus de 
inclinação), que são definidas pelo Código Florestal como áreas de preservação permanente 
(APP). 
 
Devido às altas declividades, a unidade de relevo montanhoso apresenta potencial natural 
para o desenvolvimento de processos erosivos, movimentos de massa e quedas de bloco, 
sendo esses fortemente influenciados pelo estado de conservação da cobertura vegetal. Na 
área do PNMAR foram verificados apenas processos erosivos de pequeno porte, como 
sulcos e ravinas, e sempre em locais onde a cobertura vegetal está degradada. As altas 
declividades e a falta de cobertura vegetal favorecem a concentração das águas pluviais e o 
desenvolvimento de feições erosivas (Figura 113 B, C e D). No entanto, uma série de 
processos erosivos de grande porte (movimentos de massas) foram verificados nas 
encostas da região do entorno do parque (Figura 113), quase sempre associadas a altas 
declividades e solos cuja cobertura vegetal encontra-se degradada. 
 
Os 10% restantes do PNMAR ocorrem sobre relevo de morros paralelos que incidem 
unicamente a sudeste da área do parque (Figura 109). Esta unidade ocorre a leste da falha 
do Jaguari e apresenta relevo menos movimentado associado ao entalhe de rochas mais 
brandas dos complexos Embu e Pilar. Neste compartimento predominam formas de relevo 
com topos arredondados e vertentes retilíneas e convexas, com declividades ao redor de 
30% (Figura 111, Figura 112 C e Figura 113 A). As amplitudes locais se situam entre 
mínimos e máximos de 100 e 300m e o padrão de drenagem associado a esta unidade de 
relevo é em treliça de alta densidade associada ao desenvolvimento de vales fechados e 
planícies aluviais muito restritas (Tabela 55). Assim como o compartimento de serras 
alongadas, os morros alongados apresentam cristas alinhadas na direção NE-SW, também 
condicionadas por estruturas do embasamento local.  
 
As áreas com menor declividade correspondem à planície aluvial do rio Buquira (Figura 112 
F) e planícies estreitas associadas à cursos d´água de menor porte, alojadas entre morros e 
montanhas (Figura 112 G). Dentro do perímetro de influência da área do PNMAR, as 
várzeas e planícies de inundação do rio Buquira correspondem aos locais de mais baixa 
declividade, comumente não superando os 2%, porém atingindo mínimos de até 0,4% 
(Figura 112 E). Vale resaltar que unidades de planícies aluviais foram cartografadas no 
mapa Geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1981), devido a sua pequena extensão 
espacial frente à escala adotada pelo mapeamento, que foi de 1:1.000.000. Assim, a devida 
cartografia dessas unidades foi realizada por esse estudo e será apresentada no mapa de 
unidades de terreno (Figura 117). 
 
Dentro dos limites definidos do PNMAR as altitudes médias se situam ao redor de 750m 
(Figura 110), sendo que as maiores altitudes ocorrem na porção norte e central da área, 
correspondendo à relevo montanhoso formado por serras com cristas alongadas na direção 
NE-SW, onde as cotas altimétricas variam entre 850 e 1.084m. As altitudes máximas da 
área do PNMAR são de 976m e as mínimas de 563m, sendo que os terrenos mais baixos 
ocorrem a sudeste da área, na porção mais a jusante do Rio Buquira. A sudeste da área do 
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PNMAR a transição do relevo de serras alongadas para o relevo de morros paralelos ocorre 
de maneira brusca e corresponde à zona da Falha de Buquira. No compartimento de morros 
paralelos, as altitudes variam desde mínimos de 550m até máximos de 800m, sendo que 
predominam altitudes ao redor de 630m.   
 
Tabela 54. Classes de declividade do território do PNMAR. 

CLASSE DE 
DECLIVIDADE 

POTENCIALIDADES DE USO/LIMITES 
(adaptado de DE BIASI, 1992) 

ÁREA (%) 

0 a 2% Acumulação de água 0,6 
2 a 5 % Limite urbano-industrial 3,0 
5 a 12% Limite para mecanização agrícola 7,9 
20 a 30% Aumento dos processos morfogenéticos 31,1 

 Limite da urbanização sem restrições  
30 a 45% Limite de cortes rasos 31,4 
> 45 % Retirada da vegetação com restrições 26,0 

 Limite para urbanização  
 
Tabela 55. Quadro síntese com as unidades morfológicas que ocorrem no território PNMAR e área 
de entorno. 

UNIDADES MORFOLÓGICAS LITOLOGIA/SOLOS 
Serras Alongadas 
- Declividades de acima de 15% e amplitudes maiores que 250 m. 
- Cristas alinhadas segundo a direção NE-SW.  
- Formas com topos angulosos; vertentes com perfil retilíneo. 
- Drenagem de alta densidade em padrão pinulado. 
- Vales fechados e planícies aluviais muito restritas. 

- Migmatitos diversos, 
rochas graníticas e 
metassedimentos 
(xistos e quartzitos) 
 
- Latossolos e Argisolos 
Vermelho-Amarelos 
distróficos 
 
- Ocorrência de solos 
rasos e afloramentos 
rochosos  

Morros Paralelos 
- Declividades entre 15 e 45% e amplitudes entre 100 e 200m. 
- Cristas alinhadas segundo a direção NE-SW. 
- Formas com topos arredondados; vertentes com perfil retilíneo a 
convexo. 
- Drenagem de alta densidade em padrão treliça a sub-dendrítico. 
- Vales abertos a fechados e planícies aluviais restritas. 
Planícies Aluviais* 
- Áreas descontínuas e de pequena dimensão espacial, 
caracterizadas por relevo plano posicionado nas margens de 
cursos d’água e em diferentes níveis altimétricos. 
- Área sujeita a inundação periódica, sendo comum a ocorrência 
lençol freático elevado e inundações torrenciais. 
- Gerada por sedimentação aluvial holocênica. 

- Sedimentos arenosos 
e argilosos 
inconsolidados. 
- Solos do tipo Gleissolo 
e Neossolo Flúvico 

* Unidades não cartografadas pelo mapa geomorfológico do IPT (1981) e apresentadas por esse 
estudo no mapa de unidades de terreno. 
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Figura 109. Mapa geomorfológico do PNMAR e adjacências. 
Fonte: IPT (1981). 
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Figura 110. Mapa hipsométrico do PNMAR e adjacências. 
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Figura 111. Mapa de classes de declividade do PNMAR e adjacências. 



204 
 

 

 
A. Relevo montanhoso representativo da região 
norte do PNMAR, com grandes amplitudes 
altimétricas e encostas muito íngremes. (Ponto 
33, Figura 96). 

 
B. Relevo montanhoso mais elevado em 
primeiro plano e relevo montanhoso menos 
elevado em segundo plano, representativo da 
região norte do PNMAR (Ponto 35, Figura 97). 

  
 

 
C. Relevo de morros paralelos, com topos 
arredondados e encostas com inclinações 
moderadas a altas. Vista para região ao sul do 
PNMAR (Ponto 40, Figura 97). 

 
D. Cicatriz de movimento de massa em relevo 
montanhoso (Ponto 52, Figura 96), deflagrado 
a partir da retirada da vegetação no entorno do 
PNMAR. 

  

 
E. Planície aluvial onde está localizada a sede 
do PNMAR (Ponto 18, Figura 97). Canal de 
drenagem artificial em primeiro plano. 

 
F. Planície aluvial do rio Buquira, principal 
sistema de drenagem da região do PNMAR 
(Ponto 55, Figura 96). Relevo transição para 
relevo montanhoso em segundo plano. 

Figura 112. Feições de relevo que ocorrem no território do PNMAR. 
 



205 
 

 
A. Planície  aluvial estreita alojada entre 
relevo de morros arredondados, região a 
sudeste do PNMAR (Ponto 57, Figura 
96). 

 
B. Área com erosão na cabeceira de 
drenagem (esquerda da foto) e 
consequente afloramento de olho d'água, 
limite nordeste do PNMAR (Ponto 42, 
Figura 97). 
 

 
C. Erosão em forma de ravina na margem 
da estrada que cruza o PNMAR (Ponto 60,  
Figura 97). 

 
D. Erosão em forma de sulco no 
carreador que limita a porção norte do 
PNMAR (Ponto 38, Figura 97) 

Figura 113. Feições de relevo e problemas de erosão que ocorrem no território do PNMAR. 
 
Pedologia 
 
Segundo o mapeamento realizado por Oliveira et al. (1999), na área de entorno do PNMAR 
predominam LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos, localmente associados 
com LATOSSOLOS VERMELHOS distróficos (cerca de 60% em área, Figura 114). Segundo 
o mesmo mapa, no interior do PNMAR prevalecem perfis de LATOSSOLOS VERMELHO-
AMARELOS desenvolvidos a partir de rochas pertencentes ao Complexo Embu, 
especialmente migmatitos de composição granítica. Durante os trabalhos de campo não 
foram encontradas exposições de Latossolos no interior do PNMAR. No entanto, foi possível 
observar que, apesar das altas declividades, os solos do PNMAR são muito profundos e 
possivelmente correspondem a Latossolos. No entorno do Parque, onde exposições de 
perfis de solos são mais comuns, devido ao grande número de cortes de estradas, a 
ocorrência de Latossolos é marcante e está diretamente relacionada ao avançado estágio 
de intemperismo dos migmatitos, que propiciam condições para o desenvolvimento de solos 
profundos mesmo em áreas com alta declividade. 
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Figura 114. Mapa pedológico do PNMAR e adjacências. 
Unidades de mapeamento de solos na região do PNMAR (Fonte: adaptado de Oliveira et al., 1999). LVA1 - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado. LVA32 - LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS distróficos ambos A 
moderado textura argilosa relevo montanhoso e forte ondulado; PVA 55 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos textura argilosa e média/argilosa fase 
não rochosa e rochosa relevo forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos textura argilosa relevo forte ondulado e montanhoso ambos A 
moderado. 
Fonte: Oliveira et al. (1999). 
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Os Latossolos comumente constituem solos minerais não hidromórficos, em geral profundos 
e em avançado estágio de intemperização, constituídos por sesquióxidos, argilominerais 
cauliníticos e quartzo, evidenciando o resultado de enérgicas transformações no material 
constitutivo. Em geral, apresentam estrutura granular ou em blocos com fraco grau de 
estruturação, drenagem interna excessiva devido à elevada porosidade e permeabilidade. 
Na área de interesse, estes solos apresentam horizonte A moderado ou proeminente, de 
textura argilosa. 
 
Do ponto de vista geotécnico, os perfis de Latossolo proporcionam boa resistência aos 
processos erosivos (progressivamente maior quanto maior o teor de argila no perfil). No 
entanto, alguns tipos de Latossolos apresentam estrutura granular muito desenvolvida que 
frente à incidência de fluxos de água concentrados, podem ser altamente suscetíveis ao 
início da erosão por sulcos. Isso ocorre devido à pequena coesão entre as unidades 
estruturais, que comportam-se fisicamente como areia fina ou silte. A baixa atividade da 
argila e a drenagem rápida favorecem a implantação de estradas (Shinzato et al., 2008). 
 
O mapa de pedológico evidencia que na área de entorno dos limites do PNMAR ocorre uma 
faixa contínua de ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS distróficos com textura argilosa e 
média/argilosa (cerca de 40% em área, Figura 114). No entanto, a presença de Argissolos 
também foi constatada no interior do PNMAR (Figura 116). Este tipo de solo se desenvolve 
a partir de rochas migmatiticas do Complexo Embu, metassedimentos do Complexo Pilar e 
granitóides diversos associados aos granitos Roncador e Bengala. Aparentemente, a 
presença de perfis de Argissolos está associada a relevo de morros alongados, ainda que 
isto não seja regra, já que Argissolos foram descritos no interior do PNMAR, em relevos de 
serras alongadas com alta declividade.  
 
O grupo dos ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS (antes denominados solos 
podzólicos) englobam solos minerais areno-argilosos, de textura predominantemente 
arenosa/média, com argila de atividade baixa, apresentado perfis com os horizontes A e B 
bem definidos pela mudança textural abrupta. Localmente, esta relação não é explícita 
devido à pequena variação de argila ao longo do perfil. Os ARGISSOLOS VERMELHO-
AMARELOS são solos moderadamente drenados e comumente apresentam teores de 
alumínio e Fe2O3 elevados, o que resulta em matizes avermelhadas mais ou menos 
intensas. Na área de estudo, os Argissolos apresentam textura argilosa e média/argilosa e 
podem ocasionalmente apresentar fase rochosa no perfil. Mudanças abruptas na textura dos 
horizontes em Argissolos os tornam mais suscetíveis aos processos erosivos, tanto 
laminares quanto lineares (sulcos).  
 
Apesar de não cartografados (Oliveira et al., 1999), foi possível observar a existência de 
solos moles hidromorfisados e orgânicos associados à planície de inundação do pequeno 
curso d'água no interior do PNMAR (Figura 115 C). Solos rasos e pouco desenvolvidos, 
como os Cambissolos, Neossolos e afloramentos rochosos, também foram encontrados no 
interior do PNMAR (Figura 115 D, Figura 116 A e Figura 117 B), associados a terrenos 
mais acidentados, com topos aguçados e vertentes íngremes. 
 
Solos hidromórficos (Gleissolos e Organossolos) compreendem solos ácidos, mal drenados, 
de textura argilosa, coloração cinza escura a preta, geralmente apresentando teores 
bastante elevados de matéria orgânica. Áreas com ocorrência de solos hidromórficos não 
são indicadas para a instalação de empreendimentos de engenharia de grande porte, 
principalmente devido à instabilidade e plasticidade potencial do terreno. 
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A. Latossolo Vermelho em perfil de alteração 
muito profundo, em terreno com declividades 
entre 30 e 45%, na região a leste do PNMAR 
(Ponto 31, Figura 96). 

 
B. Argissolo Vermelho-Amarelo em perfil de 
alteração muito profundo no interior do 
PNMAR (Ponto 16, Figura 97). Terreno com 
declividades superiores a 30%. 

  

 
C. Gleissolo com alto teor de matéria orgânica, 
localizado próximo a curso d'água no interior 
do PNMAR (Ponto 23, Figura 97). 

 
D. Cambissolo Háplico, muito raso, 
desenvolvido sobre migmatito. Localizado nas 
porções mais elevadas da porção nordeste do 
PNMAR (Ponto 40, Figura 97). 

Figura 115. Solos que ocorrem no território do PNMAR. 
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A. Cambissolo Háplico, textura média, 
localizado no Interior do PNMAR (Ponto 28, 
Figura 97). Terreno com declividade superior 
a 45%. 

 
B. Afloramento rochoso (migmatito) em encosta 
muito íngreme, declividade superior a 45%, no 
interior do PNMAR (Ponto 24, Figura 97). 

Figura 116. Solos que ocorrem no território do PNMAR (continuação). 
 
Unidades de Terreno e Fragilidade Ambiental 
 
O PNMAR e seu entorno apresentam três grandes Unidades de Terreno: Montanhas, 
Morros e Colinas e Planícies Aluviais. Estas unidades foram definidas segundo os tipos de 
relevo, variações litológicas e tipos de solos. Desta forma, o interior cada unidade de terreno 
é caracterizado pela combinação de aspectos do meio físico, constituindo unidades 
homólogas da paisagem. A distribuição das unidades de terreno é apresentada na Figura 
117 e suas características, potencialidades e fragilidades discutidas na sequência. 
 
Montanhas 
 
A Unidade de Terreno de Montanhas é a principal unidade do PNMAR, sendo caracterizada 
por grandes amplitudes altimétricas (superiores a 200 m), topos estreitos e angulosos, 
encostas muito íngremes, com predomínio de declividades superiores a 30%. A rede de 
drenagem é muito densa, com padrão paralelo e vales erosivos fechados, com raras áreas 
de acumulação de sedimentos. O substrato rochoso é definido por rochas do embasamento 
pré-cambriano, com predomínio de migmatitos e micaxistos, com estruturas e foliação 
predominante NE. Apesar da certa homogeneidade interna, a unidade de Montanhas foi 
segmentada em dois compartimentos, denominados patamar superior e inferior. 
 
O patamar inferior representa terrenos no interior e entorno do Parque, é caracterizado por 
altitudes entre 650 e 800m, cuja amplitude topográfica média é de 200m e predominam 
declividades entre 30 e 45%. Os vales são fechados e áreas de acumulação são raras e 
estreitas (planícies aluviais). A cobertura de alteração é profunda e predominam solos do 
tipo Latossolos e Argissolos de textura argilosa. 
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Na área do Parque e em todo seu entorno, o patamar superior é caracterizado por altitudes 
superiores entre 750 e 1.185m, onde as amplitudes topográficas são superiores à 250m e as 
encostas são muito íngremes, com declividades superiores a 45%. A rede de drenagem é 
muito densa, os vales são fechados e os canais fluviais encachoeirados. A cobertura de 
alteração tende a ser menos espessa, com predomínio de solos mais rasos e pouco 
desenvolvidos, como Cambissolos, Neossolos e afloramentos rochosos. 
 
Ambos os compartimentos se caracterizam como um ambiente exportador de água e 
sedimentos, com potencial para o desenvolvimento de processos erosivos de alta 
intensidade, principalmente quando suprimida a vegetação. No interior do PNMAR não 
foram encontrados processos erosivos relevantes, apenas sulcos erosivos de pequeno porte 
e em estágio inicial de desenvolvimento (Figura 113 B, C e D). No entanto, terrenos 
montanhosos encontrados no entorno do parque, com cobertura vegetal degradada, 
apresentam alto potencial para o desenvolvimento de ravinamentos (principalmente em 
cortes de terrenos), rastejos e movimentos de massa (Figura 112 D). 
 
Considerando suas características, existem diversas restrições ao uso desses dois 
compartimentos, como a forte limitação à trafegabilidade e ao uso de maquinários agrícolas. 
Outra limitação relevante é quanto à ocupação urbana dessas áreas, devido aos riscos 
oferecidos pelos movimentos de massa às infraestruturas urbanas presentes nas porções 
baixas das vertentes. Desta forma, essa unidade de terreno apresenta condições impróprias 
ou, no mínimo, muito suscetíveis a interferências, sendo melhor indicada como área de 
proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre ou para atividades de recreação e turismo de 
baixa intensidade, como é o caso do PNMAR. No interior do Parque deve ser evitada a 
instalação de trilhas em áreas com declividade acentuada (acima de 45%), bem como a 
utilização intensiva de trilhas já existentes em terrenos muito íngremes. Do ponto de vista da 
fragilidade do terreno, a utilização dessas trilhas deve ser restrita a atividades de baixo 
impacto, como pesquisa e vigilância do Parque.   
 
Morros e Colinas 
 
A Unidade de Terreno Morros e Colinas é dominada por relevo de morros e colinas médias, 
dispostas na porção sudeste da área de abrangência do estudo (Figura 117). As formas de 
relevo mais comuns são morros paralelos com topos arredondados, onde predominam 
encostas com declividades entre 13 e 45%. As altitudes variam entre 550 e 750 m, com 
amplitudes locais inferiores a 150 m. A rede de drenagem, de densidade média, apresenta 
forte controle estrutural, com canais fluviais alinhados segundo a direção SW/NE e paralelos 
entre si. Os vales fluviais são abertos e seus fundos preenchidos por depósitos fluviais 
quaternários. 
 
O substrato litológico compreende rochas variadas, com predomínio de rochas cataclásticas, 
migmatitos e micaxistos. A presença de relevo relativamente menos acidentado que os 
terrenos montanhosos e os altos índices pluviométricos (1600 mm/ano) proporcionaram 
condições para o desenvolvimento da cobertura de alteração muito profunda, com 
espessuras superiores a 3 m. Os solos são representados por Latossolos associados à 
Argissolos, ambos com presença das matrizes de migmatitos e micaxistos em formas 
pedregosas. 
 
Nesta unidade os processos erosivos mecânicos e químicos são ativos, caracterizados pela 
presença frequente de feições erosivas (ravinas, sulcos, rastejos e movimentos de massa) 
que contribuem com o aporte de detritos finos até grandes massas de solos que podem 
oferecer riscos às estruturas urbanas, tais como estradas e moradias localizadas na porção 
inferior das vertentes. Feições de erosão laminar e linear podem ser observados em toda a 
unidade, sendo mais frequentes em áreas cuja cobertura vegetal encontra-se degradada. 
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Figura 117. Mapa de Unidades de Terreno do PNMAR e adjacências. 
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Os terrenos são suscetíveis à interferência devido à inclinação de suas encostas e à alta 
suscetibilidade ao desenvolvimento de feições erosivas e movimentos de massa. A 
implantação de infraestruras urbanas deve evitar as vertentes mais íngremes e com 
investimentos estruturais (arruamento, controle das águas pluviais, fundação das 
construções, entre outros). 
 
Portanto, de acordo com as características geológicas-geomorfológicas, esta unidade de 
terreno apresenta áreas que são naturalmente suscetíveis a interferências, devendo o seu 
manejo ser realizado com cautela, sempre procurando aplicar técnicas que reduzam a 
intensidade erosiva das águas pluviais e proporcionem a conservação dos solos. 
 
Planícies Aluviais 
 
As unidades de terrenos definidas como Planícies Aluviais são caracterizadas com áreas de 
acumulação de sedimentos em fundo de vales fluviais relativamente amplos e com 
topografia quase plana (declividades inferiores a 5%, Figura 112 E, F, G e Figura 117). As 
planícies aluviais são unidades descontínuas e estão distribuídas por toda a área de estudo 
(Figura 117). Quando associadas a terrenos montanhosos, as planícies aluviais são mais 
estreitas e descontínuas, ao passo que em terrenos de morros e colinas as planícies são 
contínuas e alojadas em vales mais amplos, como é o caso da planície do rio Buquira, ao 
sul do PNMAR (Figura 112 F). 
 
O substrato rochoso é formado por depósitos sedimentares aluviais inconsolidados, com 
intercalações de areias quartzosas, argilas, material orgânico e clastos. Os solos dessa 
unidade são pouco desenvolvidos, com predomínio de Neossolos Flúvicos de textura areno-
argilosa e solos hidromórficos, como os Gleissolos e Organossolos. Devido ao caráter 
inconsolidado dos sedimentos, a elevada permeabilidade e grande flutuação do lençol 
freático, ocorrem severas restrições à implantação de empreendimentos que favoreçam a 
contaminação das águas subsuperficiais. 
 
Os canais fluviais são do tipo meandrante, com trechos retilíneos, com alta mobilidade 
lateral e consequente erosão das margens, onde inundações são constantes, causadas por 
torrentes e eventos pluviais de grande magnitude. Portanto, a utilização das planícies 
aluviais para a implantação de infraestruturas urbanas, como estradas e moradias, deve ser 
evitada. A prioridade desses terrenos deve ser a preservação das matas ciliares e das áreas 
alagadas, sendo que o uso pode vir a ser viável no caso de atividades agrícolas de pequeno 
porte (ex: plantio de hortaliças). 
 
A sede do PNMAR e o viveiro de mudas estão situados em uma das unidades de planície 
aluvial, com dimensão espacial restrita e modificações no terreno original. As modificações 
são de pequeno porte, como aterros, represamentos e drenagens artificiais (Figura 112 E), 
que contribuem no controle e prevenção de inundações advindas grandes torrentes de água 
provenientes das altas montanhas. Devido ao contexto geoambiental do PNMAR, com 
predomínio de encostas muito íngremes e com alta fragilidade potencial para ocorrência de 
movimentos de massa, essa área de planície é a mais indicada para a implantação de 
infraestruturas no interior do PNMAR.  
 
Recursos Hídricos 
 
A bacia do rio Paraíba do Sul está situada na região hidrográfica do Atlântico Sudeste, 
abrangendo uma área de drenagem com cerca de 55.300 km², sendo 39% localizada em 
terras fluminenses (21.567 km2), 37% mineiras (20.461 km2) e 24% paulistas (13.272 km2) 
(ANA, 2009). É limitada ao Norte pelas bacias dos rios Grande e Doce e pelas serras da 
Mantiqueira, Caparaó e Santo Eduardo. A Nordeste é limitada pela bacia do rio Itabapoana. 
Ao Sul, o limite é formado pela Serra dos Órgãos e pelos trechos paulista e fluminense da 
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Serra do Mar. A Oeste, pela bacia do rio Tietê, da qual é separada por meio de diversas 
ramificações dos maciços da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. 
 
O rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, cujas 
nascentes estão situadas na Serra da Bocaina (parte da Serra do Mar, no estado de São 
Paulo, percorrendo uma extensão de 1.137 km desde sua nascente até desaguar no 
Oceano Atlântico, no estado do Rio de Janeiro) (ANA, 2009). 
 
A bacia do rio Paraíba do Sul está subdividida em quatro trechos, para fins de 
gerenciamento. O PNMAR está localizado no trecho denominado curso superior, desde as 
nascentes do rio Paraitinga até a cidade de Guararema/SP. O rio apresenta cerca de 280 
km de extensão, com declividade média de 4,9 m/km e drena uma área de 5.271 km2 
(FUNDAÇÃO CHRISTIANO ROSA, 2009). 
 
Especificamente em relação ao trecho paulista do rio Paraíba do Sul, os maiores afluentes 
são os rios Paraibuna, o Paraitinga e o Jaguari. Esta bacia hidrográfica encontra-se hoje 
consideravelmente impactada e descaracterizada de sua forma original, sendo as principais 
ações antrópicas decorrentes de construção de barragens, da agricultura que remonta ao 
século XVII e do crescimento de assentamentos urbanos e da atividade industrial, estes 
últimos a partir de 1940. Estes fatores, associados, implicaram na alteração do hábitat que o 
rio Paraíba do Sul oferecia à diversidade faunística e comprometeram a qualidade das 
águas para uso humano (Polaz et al., 2011) 
 
Segundo a CETESB (2009), o rio Paraíba do Sul apresentou, em 2008, média anual de 
qualidade, calculado pelo índice de qualidade da água – IQA, na categoria Boa no trecho de 
Santa Branca até São José dos Campos. Já no trecho de Caçapava até Aparecida, 
apresentou qualidade Regular, com exceção do ponto de monitoramento localizado em 
Tremembé, onde foi verificada qualidade Boa. Na porção jusante do trecho paulista do rio 
Paraíba do Sul, de Lorena até Queluz, o rio recuperou sua qualidade, voltando a apresentar 
qualidade Boa. 
 
Analisando-se o comportamento das principais variáveis de qualidade incluídas nos onze 
pontos de monitoramento do Rio Paraíba do Sul, identificaram-se dois trechos críticos, um 
entre São José dos Campos e Caçapava, e outro em Aparecida. Nesses trechos, as 
concentrações de Fósforo Total e de Coliformes Termotolerantes foram as mais elevadas e 
as de Oxigênio Dissolvido atingiram os menores valores, indicando o lançamento de esgotos 
domésticos sem tratamento. Apesar de Caçapava tratar quase todo o seu esgoto doméstico 
(85%), a baixa qualidade verificada pelo monitoramento da CETESB (2009) é reflexo do 
esgoto lançado sem tratamento no trecho à montante (FUNDAÇÃO CHRISTIANO ROSA, 
2009). 
 
Hidrografia Local 
 
A região do PNMAR abrange áreas das bacias hidrográficas dos rios Jaguari (porção norte) 
e Buquira (porção sul). No entanto, o território do PNMAR está exclusivamente assentado 
em terrenos da bacia do rio Buquira. Este rio tem suas nascentes no alto da Serra da 
Mantiqueira, município de Monteiro Lobato, drenando uma área de aproximadamente 400 
km2. O percurso do rio tem direção preferencial para sudoeste, cruzando terrenos quase 
exclusivamente rurais, sem a presença de grandes centros urbanos, até sua confluência 
com o rio Paraíba do Sul, no bairro Alto da Ponta, em São José dos Campos. Nas 
imediações do PNMAR o rio Buquira sofre uma deflexão de ~90o para sul-sudeste, 
evidenciando o forte controle tectônico sobre a rede de drenagem. 
 
O território do PNMAR é drenado por uma microbacias com duas ramificações de drenagem 
principais, sem denominação oficial. A rede de drenagem é formada por 12 nascentes, que 
dão origem à cursos d'água de pequeno porte, com leito rochoso, corredeiras e raro 
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acúmulo de sedimentos (Figura 118, Figura 119 A e B). Durante os levantamentos de 
campo foi constatada a existência de dois barramentos (Figura 119 C e D) e uma caixa 
d'água (Figura 120 A). Os barramentos eram utilizados como áreas de captação de água 
para a cidade de São José dos Campos e, atualmente, são utilizados como fonte de água 
para a manutenção do viveiro de mudas do PNMAR. A caixa d'água é utilizada para 
captação e abastecimento de água para a sede do parque. 
 
No estudo de viabilidade ambiental para implantação do PNMAR, foi diagnosticado que 
todas as nascentes perenes encontravam-se bem preservadas, com a presença de 
vegetação nativa em um raio maior ou igual a 50 m (GEOCONSULT, 2008). Durante 
levantamento de campo para esse estudo, foi possível corroborar tal afirmativa, tendo em 
vista que todos os cursos d'água observados no interior do PNMAR apresentavam águas 
cristalinas, sem turbidez e sem odores (Figura 119 A e B e Figura 120 B, C e D).  
 
Medidas de vazão foram realizadas nos pontos apresentados na Figura 118 e Tabela 56, 
como reportado por GEOCONSULT (2008). As vazões foram obtidas em trechos de canais 
formados pelo afloramento de água das nascentes perenes, ou seja, com fluxo de água 
durante todo o ano. Os mananciais que abastecem as instalações operacionais e o viveiro 
de mudas recebem água superficialmente dos pontos de medição 2 e 3, correspondendo a 
12,2l/s. Porém, como se pode observar na Tabela 56, o ponto 4, o qual está situado na 
junção dos pontos 2 e 3, apresentam um valor de vazão 47% menor, 6,5l/s. O ponto 7 foi o 
que apresentou maior valor de vazão: 23,2 l/s. Neste local está concentrada toda a água 
produzida pela vertente leste da bacia hidrográfica. Já o ponto 8 corresponde ao volume de 
água de saída da represa, o qual possui vazão média de 14,8 l/s. A vazão do ponto 5 
corresponde à saída de toda água produzida pelas microbacias hidrográficas  do PNMAR, 
direcionando-a para o rio Buquira. A vazão obtida neste ponto foi de 15,3 l/s. As diferenças 
de vazão, que por vezes não aumentam para jusante, podem estar relacionas a aspectos 
como: infiltração de água no solo e reabastecimento dos aquíferos subsuperficiais; e/ou 
retenção por parte das raízes da vegetação. 
 
Análises de qualidade das águas foram realizadas em três pontos (GEOCONSULT, 2008), 
um à jusante da caixa d'água (ponto 1), um em drenagem da vertente leste (ponto 2) e outro 
na antiga captação de água (Figura 118). As análises apontaram que as águas superficiais 
no interior do PNMAR não apresentam contaminação e podem ser enquadras como água 
Classe 2 ou melhor, segundo parâmetros da Resolução CONAMA Nº 357. 
 
Tabela 56. Pontos de medição da vazão no PNMAR.  

PONTO COORDENADA UTM VAZÃO (l/s) 
1 403607 7448577 Caixa d'água 
2 403541 7448598 2,9 
3 403730 7448297 9,3 
4 403948 7448294 6,5 
5 404778 7448277 15,3 
6 404473 7448926 4,1 
7 404517 7448384 23,2 
8 404510 7448358 14,8 

Fonte: GEOCONSULT (2008) 
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Figura 118. Rede hidrográfica no interior e arredores do PNMAR.  
Destaque para os cursos d'água perenes e intermitentes (Fonte: cartas planialtimétricas do IGC, escala 1:10:000). Localização dos pontos onde foram realizadas 
medidas de vazão e análises de qualidade de água. 
Fonte: GEOCONSULT (2008). 
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A. Curso d'água com leito rochoso e 
encachoeirado, afloramento de rochas do tipo 
migmatitos (Ponto 9, Figura 97). 

 
B. Curso d'água com leito rochoso e margens 
com cobertura vegetal em bom estado de 
conservação (Ponto 13, Figura 97). 

  

 
C. Barramento de pequeno porte. Antiga 
captação de água para a cidade de São José 
dos Campos (Ponto 9, Figura 97). 

 
D. Barramento de médio porte, denominado 
"represa do Horto". Captação de água utilizada 
no viveiro de mudas do PNMAR (Ponto 20, 
Figura 97). 

Figura 119. Corpos hídricos no territorio do PNMAR. 
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A. Caixa d'água localizada na porção oeste do 
PNMAR, utilizada na captação de água para a 
sede do PNMAR (Ponto 27, Figura 97). 

 
B. Curso d'água de pequeno porte, em bom 
estado de conservação (Ponto 21, Figura 97). 

  

 
C. Curso d'água de pequeno porte, com 
transporte de material arenoso. Águas em 
bom estado de conservação (Ponto 15, 
Figura 97). 

 
D. Curso d água de pequeno porte, com águas 
em bom estado de conservação (Ponto 13, 
Figura 97). 

Figura 120. Caixa d’água e corpos hídricos no territorio do PNMAR. 
 
Uso das Águas e Outorgas 
 
No interior do PNMAR não foram encontrados registros de usos e outorgas de água, 
segundo o sistema de outorga de águas do Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE). No entanto, apesar das baixas vazões e grande influência da sazonalidade na 
dinâmica das águas superficiais e subterrâneas, no entorno do PNMAR foram encontrados 
79 pontos registrados no sistema do DAEE (Figura 121, Tabela 57). 
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Figura 121. Rede hidrográfica e outorgas de usos das águas no PNMAR e adjacências. 
Fonte: DAEE (2014). 
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As outorgas mas recorrentes se referem à execução de obras ou serviços que possam 
alterar o regime do curso d'água (ex: barramentos, canalizações, travessias, proteção de 
leito, etc.). Dentre os mais outorgados destacam-se as travessias (pontes, estradas, dutos) 
(49 outorgas) e barramentos (22 outorgas) (Tabela 57). Outorgas para extração ou 
derivação (captação superficial ou subterrânea) de águas são raras, indicando baixa 
demanda para finalidades agrícolas e pecuárias. A quantidade elevada de travessias e 
barramentos poderia vir a representar pressões sobre o ambiente do parque, entretanto, 
esses barramentos estão localizados a jusante do território do PNMAR, não tendo influência 
da dinâmica e qualidade das águas e sedimentos dos corpos d’água de seu interior. 
 
Vale ressaltar que nenhumas das intervenções na rede de drenagem no interior do PNMAR, 
como a Caixa d'água, a Represa do Horto e a antiga captação de água, não encontram-se 
registradas no site do DAEE.  
 
Tabela 57.  Quantidade de outorgas de água por tipo de uso. 

TIPO DE USO QUANTIDADE DE OUTORGAS 
Barramento 22 
Canalização 01 
Captação Subterrânea 01 
Captação Superficial 04 
Lançamento Superficial 01 
Reservação 01 
Travessia Intermediária 49 

Fonte: DAEE (2014). 
 
Hidrogeologia 
 
Segundo DAEE (2005), o Estado de São Paulo apresenta aquíferos desenvolvidos em 
rochas pré-cambrianas cristalinas, sedimentares e ígneas paleozoicas, mesozoicas e 
cenozoicas, desenvolvidas em depósitos sedimentares recentes (Figura 122). A área do 
PNMAR e entorno localiza-se inteiramente sobre unidades do embasamento local, o que 
permite supor que os aquíferos locais são todos desenvolvidos nestas rochas cristalinas 
fraturadas do aquífero Pré-Cambriano.  
 
De acordo com DAEE (2005), no estado de São Paulo ocorrem quatro tipos de aquíferos 
fraturados: Aquífero Pré-Cambriano, Aquífero Pré-Cambriano Cárstico, Aquífero Serra Geral 
e Aquífero Diabásio. O sistema aquífero Pré-Cambriano corresponde ao reservatório de 
água subterrânea relacionado a migmatitos, xistos, quartzitos e granitos pertencentes aos 
complexos Embu e Pilar e granitos Roncador e Bengala. De modo geral, o potencial de 
produção de águas subterrâneas do sistema aquífero Pré-Cambriano é mais baixo que o 
dos aquíferos granulares, no entanto, ele é de grande importância para o abastecimento 
local de indústrias, propriedades rurais e condomínios. Esta unidade aquífera encontra-se 
posicionada sob o manto de intemperismo (com o qual, muitas vezes, está hidraulicamente 
conectado), caracterizada por porosidade primária fissural (fraturas e falhas abertas) e 
caráter heterogêneo e anisotrópico, geralmente do tipo confinado. 
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Figura 122. Unidades geológicas e suas unidades hidrogeológicas correspondentes. 
Fonte: modificado de DAEE (2005). 
 
O potencial hidrogeológico de aquíferos fraturados está ligado às características das 
estruturas presentes nas rochas que os constituem. Estas estruturas correspondem a 
superfícies frequentemente planares que, na maioria das vezes, se formam como resposta a 
esforços aos quais a rocha é submetida, e servem como descontinuidades preferenciais 
para a percolação de água subterrânea. Os dois principais tipos de estruturas tectônicas 
presentes nas rochas pré-cambrianas nas proximidades do PNMAR são foliações e fraturas, 
sendo as últimas mais significativas na dinâmica do fluxo da água subterrânea. As foliações 
(comumente encontradas nos xistos e, ocasionalmente, migmatitos dos complexos Pilar e 
Embu) correspondem a superfícies definidas pelo arranjo planar de minerais ou pela 
intercalação de bandas ou camadas de composição distinta. As fraturas correspondem a 
superfícies muitas vezes planas formadas pela ruptura (quebra) da rocha. São chamadas 
genericamente de estruturas rúpteis e formam-se junto à superfície ou em pequenas 
profundidades e, portanto, sob temperaturas e pressões menores. Diferente das foliações, 
as descontinuidades relacionadas às fraturas são maiores e permitem a percolação de 
maiores volumes de água subterrânea.  
 
O potencial hídrico destas rochas é limitado à ocorrência dessas zonas favoráveis, o que 
resulta em grande variação das condições de produção, com valores extremos de 0 a 50 
m3/h, média de 7 m3/h, e vazão específica média de 0,3 m3/h/m, oscilando entre 0,06 e 0,7 
m3/h/m. Considerando-se o aquífero de forma global, verificaram-se valores de 
transmissividade que variam entre 0,4 e 14 m2/dia. A recarga natural, em decorrência das 
chuvas, escoa através das camadas de rocha alterada e zonas fissuradas, sendo, dessa 
forma, armazenada. Geralmente, a baixa transmissividade nos horizontes aquíferos e a 
ausência de fluxos de água em escala regional, condicionam a formação de unidades 
independentes em cada vale. Neste caso é desenvolvido um regime de escoamento próprio, 
sem relacionar-se a áreas relativamente distantes, constituindo o escoamento básico de rios 
e riachos que drenam esses vales. 
 
Outro sistema aquífero desenvolvido na área do PNMAR e entorno, diz respeito ao aquífero 
desenvolvido no manto de intemperismo, ou seja, perfil de solo e rocha alterada. Esta 
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unidade superficial é caracterizada por porosidade primária granular, elevada 
heterogeneidade, natureza livre e espessuras médias de até cerca de 50 m. O rendimento 
dos poços que exploram esse aquífero é bastante variável, porém geralmente bastante 
pequeno, com taxas de vazão de somente alguns m3/h e com grande rebaixamento de nível. 
Mesmo poços bem localizados, em lineamentos tectônicos, rendem vazões da ordem de 10 
a 20 m3/h (FUNDAÇÃO CHRISTIANO ROSA, 2009). 
 
Pressões e Ameaças / Pontos fortes e Oportunidades 
 
De maneira geral, do ponto de vista do meio físico, o PNMAR encontra-se em bom estado 
de conservação, sendo poucas as observações a serem feitas a respeito de pressões ou 
ameaças à integridade da UC. Isto se deve, provavelmente, ao uso pouco intenso do 
Parque para visitação. A baixa intensidade de uso, a cobertura vegetal bem conservada e o 
fato das nascentes dos córregos que cortam o PNMAR se localizarem dentro da própria UC 
se refletem na boa qualidade dos recursos hídricos, não tendo sido encontrados problemas 
de assoreamento ou contaminação dos córregos que atravessam o Parque. Pequenos 
registros de impactos quando ao meio físico foram encontrados pontualmente na estrada 
que atravessa o PNMAR e em alguns carreadores localizados em trechos muito íngremes. 
Entretanto, esses pontos podem ser corrigidos após cada atividade de manutenção, o que 
ocorre com frequência. Dentre as práticas de manutenção de estradas e carreadores foram 
observadas a conservação de suas superfícies de rolamento e de seus sistemas de 
drenagem antes da época chuvosa. Desta forma, caso se mantenha o fluxo atual de 
veículos na estrada que cruza a UC, provavelmente não haverá problemas de maior vulto na 
conservação da mesma. Em um local do Parque foi observada a presença de uma antiga 
boçoroca, porém já estabilizada pela regeneração da vegetação. 
 
Caso haja interesse em intensificar as atividades de visitação do PNMAR, deve-se evitar a 
abertura de trilhas em locais de alta declividade ou o uso intensivo das trilhas existentes 
nessas áreas, evitando-se o desencadeamento de processos erosivos intensos, como a 
formação de ravinas e boçorocas.   
 
Considerações Finais 
 
No interior do PNMAR os aspectos relacionados ao meio físico encontram-se em bom 
estado de conservação, com destaque para a disponibilidade de águas sem contaminação e 
boa conservação dos solos, sendo raros os pontos com feições erosivas lineares ou 
movimentos de massa. No entanto, processos erosivos e movimentos de massa de 
diferentes magnitudes são comuns na área de entorno do PNMAR, demonstrando que os 
terrenos da região são muito suscetíveis à retirada da cobertura vegetal. Assim, a 
conservação da cobertura vegetal, assim como programas de proteção das águas e 
conservação dos solos, é fundamental para o equilíbrio e a manutenção da qualidade 
ambiental do PNMAR. 
 
Nesse tópico ainda procura-se fazer uma análise crítica sobre a qualidade e abrangência 
dos dados secundários (bibliográficos e cartográficos), dados primários e levantamento de 
campo utilizados no diagnóstico dos aspectos do meio físico do Parque Natural Municipal 
Augusto Ruschi. Portanto, constatou-se que: 
 
• Existe uma estação automática no interior do PNMAR, mas os dados meteorológicos não 
encontram-se disponíveis. Portanto, para o diagnóstico foram utilizados dados de estações 
meteorológicas localizadas na área urbana de São José dos Campos e imediações do 
parque. Tais dados são adequados para a caracterização das condições climáticas 
regionais, mas não permitem quantificar as diferenças entre o microclima do PNMAR e 
áreas adjacentes. 
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• Os dados referentes aos aspectos geológicos (formações geológica, estruturas e 
recursos minerais) apresentam detalhamento cartográfico (1:100.000) e qualidade de 
informações adequadas aos objetivos do plano de manejo, não havendo necessidade de 
novos levantamentos. 
 
• Os mapas geomorfológico e pedológico encontram-se em escala de reconhecimento 
(1:1.000.000 e 1:500.000), sendo essa uma escala satisfatória para a caracterização 
regional do PNMAR. Apesar do baixo nível de detalhe, ambos os temas podem ser 
detalhados com o auxílio dos mapas hipsométricos e de declividade, assim como imagens 
de satélite, caso seja de interesse futuro para a área do PNMAR. 
 
•  A confecção do mapa de unidades de terreno possibilitou uma análise integrada dos 
principais aspectos do meio físico, com detalhamento da dinâmica superficial (ex: processos 
erosivos), potencialidades e fragilidades de cada uma das unidades mapeadas.  
 
• A base de dados sobre os recursos hídricos regionais é extremamente vasta, contando 
com muitos trabalhos institucionais sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. No 
entanto, dados locais são escassos e se resumem ao Estudo Técnico Ambiental do PNMAR 
(GEOCONSULT, 2008) e cartas planialtimétricas do IGC (escala 1:10.000). O levantamento 
de campo possibilitou verificar os dados acima referidos e diagnosticar que os recursos 
hídricos do PNMAR encontram-se em ótimo estado de conservação, sendo uma das 
maiores riquezas do parque. 
 
De maneira geral, a região onde está inserido o PNMAR conta com grande número de 
trabalhos sobre os mais diversos temas do meio físico. No entanto, raros são os trabalhos 
de detalhe com ênfase no território do parque e seus problemas. 
 

3.3. Meio Biológico 
 

3.3.1. Vegetação e Flora 
 
A intensa fragmentação de paisagens e sua ocupação desordenada, tanto para a 
exploração agrícola como para a expansão de áreas urbanas e industriais têm acarretado 
preocupações com o uso dos recursos naturais para a sociedade como um todo (Barbosa & 
Mantovani 2000). 
 
Hoje, em função dos sucessivos ciclos de uso do solo, grande parte das regiões tropicais 
apresenta sua cobertura florestal nativa altamente fragmentada e/ou restrita a pequenas 
porções de terra onde a expansão agropecuária ou urbana não foi possível, tais como áreas 
com solo permanentemente úmido, pedregosos e/ou rasos ou locais com declive acentuado. 
 
No estado de São Paulo, a avaliação da vegetação usando técnicas de sensoriamento 
remoto aponta para valores de apenas 17,5% de cobertura vegetal natural nos anos de 
2008 a 2009, considerando nessa avaliação qualquer agrupamento de árvores nativas, 
independente do tamanho e do estado de degradação (Instituto Florestal, 2012). O mesmo 
estudo identificou que nesse período a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul apresentava 
somente 13,59% (15.523,91 ha) de sua área total coberta com formações naturais (Kronka 
et al. 2005). 
 
São José dos Campos localiza-se na região leste do estado de São Paulo, dentro dos 
limites da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Originalmente, a região era recoberta, em 
ordem decrescente de área, por vegetação característica de Florestas Ombrófilas Densa, 
Florestas Ombrófilas Mistas, Florestas Estacionais Semideciduais pertencentes ao bioma 
Mata Atlântica e zonas de contato entre diferentes formações do Bioma Mata Atlântica.  
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Segundo as diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no estado de 
São Paulo (SIGAM, 2011) a região de São José dos campos recebeu prioridade máxima 
devido a trabalhos que listaram espécies tanto de fauna e flora já descrita na região. 
 
No entanto, com a exploração cafeeira no início do Século 20, as atividades pecuárias e o 
intensivo desenvolvimento urbano e industrial ocorridos nas últimas décadas, houve uma 
devastação muito acentuada e rápida da cobertura vegetal original. Atualmente a vegetação 
nativa remanescente predomina nas encostas, nos esporões e nas posições de cumeeira da 
Serra da Mantiqueira, principalmente no distrito de São Francisco Xavier, por constituírem 
áreas de preservação natural. Ocorre também em trechos que acompanham as margens do 
Rio Paraíba e dos principais tributários, nas denominadas matas ciliares. Observam-se 
ainda algumas manchas de cerrado na região sul do município, no Torrão de Ouro. Os 
remanescentes florestais da Mata Atlântica correspondem a 110.600 ha, o equivalente a 
10,01% da área do município (PMSJC, 2012). 
 
A supressão significativa das áreas com vegetação natural causa preocupação não só pelo 
aumento do processo erosivo e assoreamento do sistema hídrico superficial, mas também 
porque certamente representa a extinção local de muitas espécies vegetais. Em virtude 
disso, não devem ser poupados esforços para a conservação das áreas naturais ainda 
existentes, mesmo aquelas inseridas em paisagens intensamente modificadas e 
fragmentadas. Essas áreas naturais, mesmo que pequenas e isoladas, têm papel 
fundamental para a conservação da biodiversidade vegetal local (Colli et al. 2003). 
 
O objetivo desse relatório é realizar um levantamento preliminar da flora do PNMAR, de 
forma a avaliar sua composição florística e fitossociológica, visando criar subsídio para 
caracterização da vegetação e do estado de conservação da UC e apoiar o processo de 
planejamento do plano de manejo. 
 
Materiais e Métodos 
 
Existem poucos estudos publicados que sistematizam listagens de ervas, subarbustos, 
arbustos, árvores, lianas, epífitas e hemiepífitas na região do PNMAR. Assim, as 
informações sobre a composição florística foram obtidas, principalmente, da tese de 
doutorado de Alexandre Francisco Silva (1989) intitulada “Composição Florística e Estrutura 
Fitossociológica do Estrato Arbóreo da Reserva Florestal Professor Augusto Ruschi” e do 
“Estudo Técnico Ambiental com enfoque para a Criação da Unidade de Conservação 
Parque Natural Municipal Augusto Ruschi” elaborado por Geoconsult (2008). Além disso, 
também foram consultadas os bancos de dados SpeciesLink (http://www.splink.cria.org.br).  
 
A listagem obtida por meio do levantamento de dados secundários foi revisada para 
atualização dos nomes científicos de algumas espécies e encontra-se no Anexo 10. 
 
Estão relacionados na (Tabela 58) os principais estudos utilizados. 
 
Tabela 58. Referências utilizadas para caracterização da vegetação do PNMAR com base em dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Região 

Composição Florística e Estrutura Fitossociológica 
do Estrato Arbóreo da Reserva Florestal Professor 
Augusto Ruschi 

Silva, 1989 PNMAR 

Estudo Técnico Ambiental com enfoque para a 
Criação da Unidade de Conservação Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi 

Geoconsult, 2008 PNMAR 

 
O levantamento primário foi elaborado de acordo com as diretrizes preconizadas pela 
metodologia de Avaliação Ecológica Rápida (Sobrevilla e Bath, 1992), adaptando-a ao 
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contexto do PNMAR. Para o trabalho de campo de cinco dias (10 à 14 de março) foram 
selecionadas as áreas de amostragem (Tabela 02), levando-se em consideração a sua 
distribuição com base nas condições de acessibilidade e buscando pontos representativos 
da vegetação sob estudo.  
 
Para o levantamento fitossociológico foram instaladas 13 parcelas de 10m de comprimento 
por 10m de largura totalizando 100m2. Em cada parcela foram mensuradas as alturas e CAP 
(circunferência à altura do peito – 1,3m), de todos os indivíduos maior ou igual a 15 cm de 
CAP. A partir dos dados coletados em campo, foram calculados os seguintes parâmetros 
para as espécies: frequência (absoluta), densidade (absoluta e relativa), dominância 
(absoluta e relativa) e índice do valor de cobertura (IVC). Também foi obtido o valor 
correspondente ao índice de diversidade de Shannon (H’). Além disso, foram consideradas 
informações coletadas in situ tais como a altura do dossel (m), a presença de lianas em 
desequilíbrio, a presença de gramíneas invasoras ou outras espécies invasoras, a presença 
de epífitas e outras informações relevantes.  
 
Os pontos onde foram implantadas as parcelas estão apresentados na Tabela 59. 
 
Tabela 59. Informações sobre os pontos amostrais. 

Pontos Coordenadas (UTM) Pontos Coordenadas (UTM) 

1 23K 403893 7448259 8 23K 404173 7448647 

2 23K 404739 7449130 9 23K 404666 7448262 

3 23K 404791 7448312 10 23K 403624 7448434 

4 23K 403680 7449401 11 23K 404146 7448188 

5 23K 403365 7448899 12 23K 404378 7449731 

6 23K 404081 7448640 13 23K 404597 7449959 

7 23K 404732 7449424   

 
O levantamento florístico foi realizado por meio de caminhadas assistemáticas na borda e 
no interior do PNMAR e das parcelas implantadas. Durante os levantamentos, procurou-se 
identificar o maior número possível de espécies vegetais. No entanto, o componente 
arbustivo-arbóreo foi privilegiado, devido seu papel de destaque na definição da fisionomia e 
da estrutura da vegetação predominante na região. Para as demais formas de vida (plantas 
herbáceas, epífitas, lianas, etc.) procurou-se identificar apenas espécies visualmente 
abundantes ou que continham indivíduos em estado reprodutivo (com flores e/ou frutos). 
Para as espécies não identificadas em campo foram coletados e herborizados materiais 
botânicos (ramos com flores e/ou frutos) para posterior identificação por comparação, no 
herbário e material especializado. A identificação do material botânico foi feito com base no 
Sistema de Classificação da APG III (2008). 
 
A classificação da vegetação do Parque se baseou no Sistema de Classificação da 
Vegetação Brasileira do IBGE, elaborado por Veloso (1992), já para a definição dos estádios 
sucessionais foi utilizada a Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1 de 1994.  
 
As espécies ameaçadas foram determinadas a partir da comparação das listas de espécies 
obtidas pelo levantamento de dados secundários e pelo levantamento de campo com as 
seguintes listas: I) Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de São 
Paulo, Resolução SMA 48-2004; II) Lista Oficial do Brasil, Instrução Normativa 06-2008 e; 
III) Red List of Threatened Species (IUCN, 2012).  
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Resultados e Discussão 
 
Análise da Cobertura Vegetal 
 
Com base nos resultados do levantamento de dados secundários e do estudo realizado para 
esse plano de manejo pode-se constatar que a vegetação natural do Parque pode ser 
classificada fitoecologicamente como Floresta Ombrófila Densa (IBGE 1992) com presença 
de elementos de Floresta Estacional Semidecidual, tratando-se, portanto, de uma região de 
tensão ecológica.  
 
Essa classificação se justifica pela grande presença de Euterpe edulis (palmito-juçara) que é 
típica das Florestas Ombrófila Densa, assim como de Croton macrobothrys. A presença de 
grande número de epífitas também caracteriza como sendo uma Floresta Ombrófila Densa. 
 
Silva (1989) já chamou atenção para a grande heterogeneidade da vegetação existente no 
PNMAR, que possuem diferentes históricos de perturbação e regeneração. Essa 
característica também foi confirmada no presente estudo (Tabela 60 e Figura 123). 
 
Duas das áreas amostradas foram classificadas como estágio médio à avançado, com 
características predominantes de vegetação de estágio médio, mas apresentando espécies 
importantes à conservação e indivíduos com grandes alturas e diâmetros. Por meio de 
análise de imagem de satélite foi identificado que cerca de 40% do Parque pertenceria a 
essa classe. Quatro áreas amostradas foram classificadas como estágio médio e totalizaram 
cerca de 39% do PNMAR. Essas duas classes foram as que apresentaram as maiores 
diversidades de espécies. Das áreas amostradas, a maioria, sete áreas pertencem a classe 
vegetação em estágio inicial, totalizando 16% do território do Parque. 
 
A Tabela 60 descreve os pontos amostrados, seu estado de conservação e principais 
características. Já a Figura 124 apresenta exemplos de áreas do PNMAR que encontram-
se em estágio inicial, médio e médio à avançado de regeneração. 
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Tabela 60. Caracterização dos pontos amostrados no PNMAR. 

Área Tipo de 
vegetação 

Estágio 
Sucessional1 

Altura do 
dossel (m) 

Presença de 
lianas em 

desequilíbrio 

Presença de 
gramíneas 
invasoras 

Presença 
de 

epífitas 

Espécies 
invasoras 
dentro dos 

remanescentes 

Número de 
Espécies 

Outras informações 
relevantes 

1 FOD  Médio a 
avançado 12-15 baixa a média baixa baixa não 38 Área íngreme 

2 FOD Médio  12 média  baixa baixa não 56 Corte de palmito 

3 FOD Médio a 
avançado  Até 15 elevada baixa baixa  sim 42 Área dominada por bambu 

4 FOD  Inicial  10  elevada alta baixa sim 39 Área dominada por bambu 
(Guadua sp) 

5 FOD Inicial 9 baixa alta baixa não 25 Clareiras 

6 FOD Inicial 10 médio baixa ausente não 20 Árvores isoladas 

7 FOD Inicial 9 médio baixa ausente não 20 Domínio de Merostachys 
(bambuzinho),  

8 FOD Médio 16 baixa baixa média não 36 - 

9 FOD Médio 17 alta  alta não 41 Dossel contínuo com 
algumas aberturas 

10 FOD Inicial 10 baixo baixo baixo não 29 - 

11 FOD Médio 12 médio  baixo baixo não 
 

44 - 

12 FOD Inicial _ baixo baixo baixo não 
32 Clareiras dominadas por 

Merostachys (bambuzinho) 
e árvores isoladas 

13 
FOD com 
elementos 

de FES 
Inicial - baixo baixo baixo sim 

23 Gado e presença de fogo, 
presença Pteridium 

(samambaia-do-campo) 
1Estádio sucessional predominante, baseado nas Resoluções CONAMA 01/94 para vegetação de Mata Atlântica. 
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Figura 123. Classificação dos estágios sucessionais do PNMAR. 
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O PNMAR tem um histórico de uso associado à antiga Fazenda Boa Vista, com parte do seu 
território ocupado com plantio de café e outras culturas. Isso justifica a atual situação da 
vegetação do Parque, que é formado por uma floresta relativamente jovem, em diferentes 
estágios de sucessão. Além disso, a área provavelmente sofreu extração seletiva de 
madeira em algumas regiões, pois não são comuns os indivíduos de grande porte. 
Atualmente a principal perturbação sofrida pelo Parque sobre a flora é a extração ilegal de 
palmito. 
 
Isso é confirmado pela presença de grande quantidade de bambus, que mesmo sendo 
nativos, indica ambientes perturbados. Áreas com essas características devem ser objeto de 
monitoramento para acompanhamento da sucessão florestal, pois a grande quantidade de 
bambus pode tornar a regeneração natural mais lenta, ou mesmo propiciar sua estagnação 
por alguns anos, se não for manejada. Outra espécie que pode ser considerada indicadora 
de área degradada é a Pteridium (Figura 124). Essa espécie ocorreu no ponto 13, mas 
pode ser observada em outros pontos de áreas limítrofes do PNMAR e pode estar 
associada a presença de fogo. Esta é uma espécie de distribuição mundial que ocupa áreas 
impactadas por fogo e presença de solo pobre. Assim como o bambu, o Pteridium tende a 
dominar a área ocupada por muitos anos, pois forma uma densa cobertura, impedindo a 
regeneração de várias espécies.  
 

   
 

   
Figura 124. A. Floresta em estágio inicial de regeneração. B. Floresta em estágio médio de 
regeneração, com várias palmeiras de juçara. C. Floresta em estágio médio à avançado de 
regeneração. D. Área de borda do PNMAR com predominância da espécie Pteridim. 
 
Os pontos com maior diversidade de espécies foram: 2, 11, 03, 08, 04, 01 e 08.  Todos 
classificados como estágio médio ou médio à avançado de sucessão, com exceção do 04, 
classificado como inicial. Isso era esperado visto que áreas em estágio médio de sucessão, 
possuem tipicamente maior número de espécies do que áreas em estágio inicial por existir a 
presença de um dossel contínuo e microclima favorável. 

A 

C 

B 

D 
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Regeneração e recuperação de áreas degradadas do PNMAR 
 
Ao todo foram mapeadas 39,58 hectares de áreas classificadas como em estágio inicial de 
regeneração no PNMAR. Recomenda-se que essas sejam monitoradas para 
acompanhamento da sua regeneração e identificação da necessidade ou não de 
intervenções. Considerando que o Parque é uma área que encontra-se sobre proteção, 
acredita-se que apenas o isolamento destas áreas dos fatores de perturbação já serão 
suficientes para promover sua regeneração natural e permitir sua passagem para outros 
estágios sucessionais. No entanto, alguns pontos localizados em regiões de borda do 
Parque e ocupadas por bambu e Pteridium em grande quantidade, devem receber especial 
atenção e serem monitoradas para identificação da necessidade de manejo.  
 
Na região da sede existem algumas áreas abertas que poderiam ser objeto de projeto 
específico de restauração (Figura 125). No entanto, recomenda-se que essas áreas sejam 
mantidas dessa forma até que seja definida a necessidade ou não dessas áreas para 
implantação de infraestrutura de apoio à gestão.  
 
O PNMAR, em seu limite sul, conta com uma área de 5,16 hectares classificada como 
campo antrópico. Parte dessa área, principalmente as áreas localizadas à leste dos limites 
do Parque (Figura 125 – flecha amarela) e que encontram-se em contato com área de 
floresta, já está em processo de regeneração natural. Nesse local também existe um campo 
de futebol (Figura 125 – flecha branca) e área de campo encontra-se em uso pela família 
moradora do local. A implementação de projetos de recuperação nessa área devem 
aguardar as soluções relacionadas à regularização fundiária da UC. 
 

 
Figura 125. Áreas degradadas do interior do PNMAR. 
 
As flechas laranja da Figura 125 apontam as áreas que devem ser objeto de projeto 
especifico de recuperação. Estas áreas encontram-se ocupadas por gramíneas exóticas e 
com alguns indivíduos arbóreos jovens dispersos, fruto de um plantio visando à recuperação 
do local.  
 
Para a recuperação dessas áreas é recomendado: I) Isolamento da área a ser recuperada 
de fatores externos de degradação; II) Seleção de espécies nativas para plantio. 
Escolher entre as espécies, exemplares de pioneiras atrativas a dispersores, pois estas 
serão visitadas por agentes que auxiliam na propagação das sementes. Recomenda-se que 



230 
 

seja utilizada uma proporção de 60% para pioneiras, 25% para secundárias e 15% para 
climácicas; III) Condução da regeneração natural. Acompanhamento do desenvolvimento 
das plântulas, eliminando ou realizando o desbaste de competidoras, como plantas 
espontâneas, e a retirada dos fatores de perturbação. IV) Plantio de espécies nativas. 
Recomenda-se que o plantio seja realizado com elevada diversidade, combinado em grupos 
ecológicos com, no mínimo, 999 indivíduos/ha, com uma diversidade mínima de 60 espécies 
por hectare. Os grupos ecológicos consistem em combinar espécies dos estágios finais de 
sucessão (secundárias tardias e clímax) com espécies dos estágios iniciais de sucessão 
(pioneiras e secundárias). Recomenda-se que seja utilizada uma proporção de 60% para 
pioneiras, 25% para secundárias e 15% para climácicas, e um número mínimo de 60 
espécies de diversidade, o que equivaleria a 85% de espécies de preenchimento e 15% com 
espécies de diversidade. O grupo de preenchimento é representado por espécies pioneiras 
e secundárias iniciais que tem como função o rápido recobrimento da área, criando um 
ambiente favorável ao desenvolvimento dos indivíduos do outro grupo e ao mesmo tempo 
desfavorecendo o desenvolvimento de espécies competidoras como gramíneas, lianas, etc, 
pelo sombreamento rápido da área de recuperação. O grupo de diversidade é representado 
por espécies secundárias tardias e climácicas, sendo poucos indivíduos de um grande 
número de espécies, característica fundamental para a restauração da dinâmica florestal. 
Estas espécies são criadoras de ambientes para a recolonização das áreas com outras 
formas de vida, abrigo e poleiros para animais, formação de sub-bosque, etc. V) 
Manutenção. É recomendável que, após a intervenção, sejam realizadas atividades de 
manutenção periódicas (mensais ou bimensais) voltadas para condução da regeneração e 
manutenção dos processos de restauração, as quais costumam se alongar por, no mínimo, 
2 anos. Entre as ações recomendadas faz-se necessário o controle das espécies 
espontâneas no local do plantio, evitando desta maneira, a pressão de competição (mato-
competição), ou abafamento das espécies arbóreas plantadas. Outra ação que deve ser 
realizada periodicamente é o controle de formigas e outras pragas que podem se instalar na 
área. Ainda nessa fase é necessário que se faça a substituição de plântulas mortas, quando 
for o caso, com uma média de reposição de 5% do total. 
 
Composição Florística do PNMAR 
 
Os estudos realizados anteriormente no PNMAR (Silva, 1989; Geoconsult, 2008) e a 
consulta ao banco de dados SpeciesLink, resultou na identificação de 223 espécies de 
Angiospermas e Cyatheaceae, pertencentes a 54 famílias, dentre as quais as mais 
frequentes foram: Fabaceae (27 espécies), Lauraceae (24), Myrtaceae (19) e 
Melastomataceae (11) (Anexo 10).  
 
No presente estudo foram registradas 196 espécies vegetais, pertencentes a 62 famílias 
botânicas. Das 196 espécies 43 estão identificadas apenas a nível de gênero (Anexo 11).   
 
Caracterização Fitossociológica  
 
Informações fitossociológicas da área visitada são apresentadas na Tabela 61 onde as 
espécies se encontram relacionadas em ordem decrescente, de acordo com o Indice de 
Valor de Importância (IVI) obtido. 
 
Tabela 61. Número e Percentagem de Espécies, Valores de Freqüência, Densidade e Dominância 
Absolutas e Relativas, bem como Valor de IVI e IVC para as espécies encontradas no PNMAR. 

Espécie N 
DA DR DoA DoR FA FR 

IVI 
Ind/ha % (m2/ha) % % % 

Euterpe edulis  60 461,5 21,9 2,34 7,4 61,5 5,7 11,7 

Cecropia hololeuca  14 107,7 5,11 2,23 7,1 46,2 4,3 5,47 

Aparisthmium cordatum  18 138,5 6,57 0,91 2,9 53,9 5 4,81 

Abarema cochliacarpos 4 30,77 1,46 3,14 9,9 23,1 2,1 4,51 
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Espécie N 
DA DR DoA DoR FA FR 

IVI 
Ind/ha % (m2/ha) % % % 

Morta   12 92,31 4,38 1,38 4,4 46,2 4,3 4,34 
Protium  widgrenii 12 92,31 4,38 1,29 4,1 46,2 4,3 4,24 
Vochysia  magnifica 6 46,15 2,19 2,14 6,8 38,5 3,6 4,17 
Tovomitopsis paniculata  7 53,85 2,55 1,07 3,4 46,2 4,3 3,39 
Malouetia cestroides  8 61,54 2,92 1,6 5,1 23,1 2,1 3,37 
Alchornea glandulosa  7 53,85 2,55 1,49 4,7 15,4 1,4 2,89 
Luehea grandiflora  2 15,38 0,73 2,23 7 7,69 0,7 2,83 
Guapira opposita  8 61,54 2,92 0,86 2,7 30,8 2,8 2,82 
Cabralea canjerana  5 38,46 1,82 0,75 2,4 30,8 2,8 2,34 
Croton floribundus  6 46,15 2,19 0,95 3 15,4 1,4 2,2 
Lamanonia ternata  3 23,08 1,09 1,19 3,8 15,4 1,4 2,09 
Tachigali denudata  1 7,69 0,36 1,53 4,8 7,69 0,7 1,97 
Alchornea triplinervia  4 30,77 1,46 0,46 1,5 23,1 2,1 1,68 
Croton macrobothrys  9 69,23 3,28 0,32 1 7,69 0,7 1,67 
Tapirira obtusa  5 38,46 1,82 0,45 1,4 15,4 1,4 1,56 
Virola bicuhyba  3 23,08 1,09 0,44 1,4 23,1 2,1 1,54 
Piptocarpha sp   4 30,77 1,46 0,52 1,6 15,4 1,4 1,51 
Sapium glandulosum  4 30,77 1,46 0,18 0,6 15,4 1,4 1,15 
Guatteria australis  2 15,38 0,73 0,2 0,7 15,4 1,4 0,93 
Solanum  sp. 3 23,08 1,09 0,08 0,3 15,4 1,4 0,92 
Trichilia elegans  3 23,08 1,09 0,07 0,2 15,4 1,4 0,91 
Ilex paraguariensis  2 15,38 0,73 0,15 0,5 15,4 1,4 0,87 
Eugenia suaveolens  3 23,08 1,09 0,25 0,8 7,69 0,7 0,87 
Sloanea guianensis  2 15,38 0,73 0,1 0,3 15,4 1,4 0,83 
Allophylus petiolulatus  2 15,38 0,73 0,1 0,3 15,4 1,4 0,82 
Amaioua intermedia  2 15,38 0,73 0,08 0,3 15,4 1,4 0,8 
Neea sp  2 15,38 0,73 0,05 0,2 15,4 1,4 0,77 
Eugenia sp 1 7,69 0,36 0,39 1,2 7,69 0,7 0,77 
Matayba elaeagnoides  1 7,69 0,36 0,27 0,9 7,69 0,7 0,65 
Vitex sellowiana 1 7,69 0,36 0,24 0,7 7,69 0,7 0,61 
Dalbergia villosa  2 15,38 0,73 0,12 0,4 7,69 0,7 0,6 
Cyathea delgadii  2 15,38 0,73 0,11 0,4 7,69 0,7 0,6 
Croton salutaris  2 15,38 0,73 0,09 0,3 7,69 0,7 0,58 
Pourouma guianensis  2 15,38 0,73 0,09 0,3 7,69 0,7 0,57 
Dalbergia brasiliense  2 15,38 0,73 0,07 0,2 7,69 0,7 0,55 
Myrtaceae2   2 15,38 0,73 0,04 0,1 7,69 0,7 0,52 
Eugenia sp.8 1 7,69 0,36 0,13 0,4 7,69 0,7 0,49 
Guarea macrophylla  1 7,69 0,36 0,12 0,4 7,69 0,7 0,49 
Endlicheria paniculata  1 7,69 0,36 0,11 0,3 7,69 0,7 0,47 
Inga sessilis  1 7,69 0,36 0,1 0,3 7,69 0,7 0,46 
Nectandra membranacea  1 7,69 0,36 0,1 0,3 7,69 0,7 0,46 
Machaerium brasiliense  1 7,69 0,36 0,09 0,3 7,69 0,7 0,45 
Myrcia sp 1 7,69 0,36 0,09 0,3 7,69 0,7 0,45 
Guapira sp.   1 7,69 0,36 0,07 0,2 7,69 0,7 0,43 
Meliosma  sp 1 7,69 0,36 0,07 0,2 7,69 0,7 0,43 
Bauhinia longifolia  1 7,69 0,36 0,06 0,2 7,69 0,7 0,42 
Campomanesia guazu  1 7,69 0,36 0,06 0,2 7,69 0,7 0,42 
Pera glabrata  1 7,69 0,36 0,05 0,2 7,69 0,7 0,41 
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Espécie N 
DA DR DoA DoR FA FR 

IVI 
Ind/ha % (m2/ha) % % % 

Solanum castaneum 1 7,69 0,36 0,04 0,1 7,69 0,7 0,41 
Campomanesia1   1 7,69 0,36 0,04 0,1 7,69 0,7 0,4 
Trema micrantha  1 7,69 0,36 0,04 0,1 7,69 0,7 0,4 
Psychotria longipes  1 7,69 0,36 0,04 0,1 7,69 0,7 0,4 
Ocotea pulchella  1 7,69 0,36 0,04 0,1 7,69 0,7 0,4 
Aniba  viridis 1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Jacaranda macrantha  1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Ocotea brachibotrya  1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Swartzia  sp 1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Eugenia2   1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Annona dolabripetala  1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Myrsine umbellata  1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,39 
Miconia  sp 1 7,69 0,36 0,03 0,1 7,69 0,7 0,38 
Dalbergia frutescens  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Cecropia hololeuca  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Casaria obliqua  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Nectandra oppositifolia  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Andira fraxinifolia  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Pausandra  mora 1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Sloanea sp 1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,38 
Nectandra grandiflora  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,37 
Senegalia  sp 1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,37 
Solanum swartzianum  1 7,69 0,36 0,02 0,1 7,69 0,7 0,37 
Ocotea aciphylla  1 7,69 0,36 0,01 0 7,69 0,7 0,37 

Legenda: (n) número de indivíduos; (DA) Densidade Absoluta (in/ha); (DR) Densidade Relativa; (FA) 
Freqüência Absoluta; (FR) Frequência Relativa; (DoA) Dominância Absoluta; (DoR) Dominância 
Relativa; (IVI) Índice de Valor de Importância. 
 
Nos 13 pontos amostrados por parcelas, o estrato arbóreo apresentou área basal total por 
área de 31.63 ± 16.17 m2/há e a densidade total por área 2107.69 ± 970.79 ind/ha.  Foram 
amostradas neste estrato, 76 espécies, com índice de diversidade (H’) igual a 3,54. 
 
Os parâmetros de frequência, densidade e dominância podem expressar o grau de 
importância ecológica de uma espécie no ecossistema florestal, o quadro das principais 
espécies ordenadas pelo valor de IVI mostra claramente as de maior expressão dentro da 
comunidade.  
 
A frequência mede a regularidade da distribuição horizontal de cada espécie sobre o 
terreno, ou seja, a sua dispersão média (Lamprecht, 1986). Portanto, a frequência é usada 
como uma medida de dispersão das espécies sobre a área e, para calculá-la, necessita-se 
controlar a presença ou a ausência das espécies em cada unidade amostral. A frequência 
absoluta de uma espécie é expressa pela relação entre o número de unidades amostrais em 
que ocorre esta espécie e o número total de unidades amostrais, valor esse expresso em 
porcentagem. Quanto mais próxima de 100% for a frequência absoluta da espécie, mais 
ampla será a sua distribuição na área em estudo. A frequência relativa expressa a 
frequência de determinada espécie em relação à frequência de todas as espécies 
encontradas (que é igual a 100%) e calcula-se dividindo a frequência absoluta da espécie 
pela soma total das frequências absolutas de todas as espécies. De acordo com os 
resultados do levantamento a espécie mais frequente no PNMAR seria o Euterpe edulis – 
palmito, que ocorreria em 61,5% das parcelas amostradas. Outras espécies bastante 
frequentes foram: Aparisthmium cordatum - marmelo com 53,9% de frequência absoluta, 
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Cecropia hololeuca- embaúba, Árvore Morta, Protium widgrenii e Tovomitopsis paniculata 
com 46,2% de frequência absoluta cada. 
 
A dominância permite medir a potencialidade produtiva da floresta e constitui um parâmetro 
útil para a determinação da qualidade de sítio. A dominância absoluta (DA) é a área basal 
ocupada pela espécie por hectare, expressa em metros quadrados por hectare. A 
dominância relativa (DR) é a razão entre a dominância absoluta da espécie e a área basal 
total existente na floresta, expressa em porcentagem. Em outras palavras, a dominância 
relativa de uma espécie representa a porcentagem de área basal que ela ocupa na floresta 
em relação à área basal de todas as espécies. Dentre as espécies amostradas nas parcelas 
as que mais se destacaram em relação a dominância absoluta foram a Abarema 
cochliacarpos -  com 3,14 m2/ha, o Euterpe edulis – palmito com 2,34 m2/ha, a Cecropia 
hololeuca- embaúba com 2,23 m2/ha, a Luehea grandiflora – açoita-cavalo-grande com 2,23 
m2/ha e a Vochysia  magnifica – pau-de-tucano com 2,14 m2/ha. 
 
Entre as espécies, a maior densidade também foi apresentada para Euterpe edulis - palmito 
(60 indivíduos/ha), seguida por Aparisthmium cordatum – marmelo (18), Cecropia hololeuca 
– embaúba (14), Protium widgrenii (12) e árvores mortas (12) que perfizeram 42,34% da 
densidade total de árvores.  
 
O Valor de Importância (IVI) é um índice fitossociológico dado pela soma da densidade 
relativa com a dominância relativa, mais a frequência relativa. Agregando o valor da 
freqüência relativa, este índice permite avaliar, além do valor de cobertura, a distribuição 
espacial de determinada espécie. O valor de importância, assim como o valor de cobertura, 
em termos práticos, só tem significado quando utilizado para comparar a situação de duas 
ou mais espécies que ocupam o mesmo ecossistema, visando auferir a importância de uma 
espécie em relação ao conjunto de espécies que o compõem. O maior IVI foi apresentado 
para a espécie Euterpe edulis – palmito (11,7), seguido de Cecropia hololeuca – embaúba 
(5,47), Aparisthmium cordatum (4,81), Abarema cochliacarpos – barbatimão (4,51), árvores 
mortas (4,34), Protium  widgrenii (4,24) e Vochysia  magnifica - nome comum (4,17).  
 
Os resultados deixam claro que o Euterpe edulis - palmito é a espécie mais significativa do 
PNMAR, com um VI de 11,7, esta espécie ocorreu em 61,5% das parcelas, apresentando 
uma densidade de 461,5 indivíduos/há e contribuindo com 21,9 no número total de 
indivíduos. A presença do palmito juçara indica que a área é conservada, já que o palmito 
cresce melhor em áreas sombreadas e a presença de indivíduos com alturas acima de 6 
metros e DAPs maiores que 30 indica que há regiões no Parque que não tem sofrido com o 
extrativismo ilegal. A alta presença de embaúba indica também que a área ainda está em 
regeneração, com áreas de fechamento de clareiras. 
 
Espécies de Interesse para a Conservação no PNMAR 
 
Cinco espécies foram identificadas como ameaçadas pelo levantamento de dados 
secundários (Tabela 62). Já o levantamento de dados primários identificou apenas o 
Euterpe edulis – palmito.  
 
Tabela 62. Espécies elencadas em listas vermelhas. 

ESPÉCIE NOME COMUM 
CATEGORIA DE AMEAÇA E 

LISTA OFICIAL 
Ilex paraguariensis  Erva-mate LR – IUCN 
Euterpe edulis Palmito-juçara VU – SMA/SP/MMA 
Maytenus gonoclada  QA – SMA/SP 
Cedrela fissilis Cedro EN – IUCN 
Cecropia hololeuca  QA – SMA/SP 
Grau de ameaça segundo SMA (São Paulo): QA – Quase ameaçada; VU – Vulnerável; Grau de 
ameaça segundo IUCN: EN – Endangered, LR – Lower risk; Grau de ameaça segundo MMA: 
Vulnerável (VU); apêndices I,II,III..  
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Dentre as espécies mencionadas como ameaças de extinção, Euterpe edulis, o conhecido 
palmito-juçara, encontra-se sob grande risco de extinção, por ser um dos produtos mais 
explorados na Floresta Atlântica (Figura 126). A palmeira juçara é um produto florestal não 
madeireiro, de suma importância: suas flores são polinizadas por inúmeros tipos de insetos, 
mas principalmente por abelhas e seus frutos maduros alimentam diversas aves como 
jacutingas, jacus, tucanos, araçaris, sabiás e outros dispersores de sementes. Seu 
meristema é apreciado pelo macaco prego, suas plântulas servem de alimento a catetos e 
queixadas. As sementes caídas no chão são devoradas por roedores como cotias, pacas, e 
outros (Fantini, 2000). O E. edulis, possui um ciclo de produção longo, por isso tem uma 
exploração predominantemente extrativista. O palmito leva mais de sete anos para crescer 
até o tamanho de corte. Devido a super-exploração ilegal, juçaras muito pequenas já estão 
sendo cortadas, impedindo a regeneração natural, e interferindo drasticamente na cadeia 
ecológica da floresta atlântica. Segundo Reis et al. (1996), ainda é grande a extração ilegal 
do palmito em matas nativas que não entram nas estatísticas oficiais. Praticamente todo o 
palmito, com exceção do de pupunha (Bactris gasipaes), vem da extração na natureza, o 
que nos leva a afirmar que a exploração do palmito na floresta atlântica não é sustentável, 
devendo-se desta forma ser aplicado ações de fiscalização, educação ambiental, manejo, 
dentre outros que possam auxiliar na conservação da espécie. 
 

 
Figura 126. Grande quantidade de palmeiras juçara no sub-bosque da Trilha do Sagui – PNMAR. 
 
Invasões biológicas por espécies exóticas estão entre as principais causas de perda de 
biodiversidade. Mesmo áreas protegidas têm sofrido sérias consequências das invasões 
biológicas, como a alteração da composição de espécies e dos processos ecossistêmicos, e 
em casos extremos a extinção local de espécies (Sampaio e Schmidt, 2013). No PNMAR foi 
verificada a ocorrência de algumas espécies exóticas, dentre elas: Mangifera indica - 
mangueira, Hedychium coronarium - lírio-do-brejo, Magnolia champaca  - magnólia-amarela, 
Tecoma stans - ipê-de-jardim, Morus nigra - amoreira, Hovenia dulcis - uva-japonesa, 
Persea America - abacateiro, Impatiens waleriana – maria-sem-vergonha, Artocarpus 
heterophyllus – jaqueira, Coffea arábica – cafeeiro e Eucaliptus sp (Figura 127 e Figura 
128).  
 
É importante que o Parque monitore essas espécies para determinar a necessidade ou não 
de sua erradicação. Dentre as espécies encontradas destaca-se a uva-japonesa e o ipê-de-
jardim porque são espécies exóticas com potencial invasor, sendo ideal a sua retirada. 
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Figura 127. Mapa de ocorrência de espécies exóticas e de Euterpe edulis no PNMAR (os pontos de ocorrência de E. edulis estão associados a sua ocorrência ou 
não nas 13 parcelas amostradas). 
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Figura 128. Exemplos de espécies exóticas encontradas no PNMAR. A. Hedychium coronarium - 
lírio-do-brejo. B. Impatiens waleriana – maria-sem-vergonha. C. Tecoma stans - ipê-de-jardim. 
 
Pressões e Ameaças / Pontos Fortes e Oportunidades  
 
Uma das principais pressões identificadas sobre o Parque é a extração do Euterpe edulis, 
espécie ameaçada e muito importante para equilíbrio do ecossistema, dado que fornece 
alimentação a uma grande quantidade de espécies da fauna local. O corte do palmito foi 
verificado em vários pontos do Parque, com maior intensidade nos limites oeste da UC, 
onde recomenda-se a intensificação da fiscalização. Outra questão bastante relevante é a 
ocorrência de espécies exóticas remanescentes da época em que o local era uma Fazenda 
e provenientes do viveiro instalado no interior do Parque. Nesse sentido é altamente 
recomendável um programa de monitoramento e eliminação gradativa dessas espécies 
dado que são comprovados os grandes impactos que a maioria pode causar sobre os 
processos ecossistêmicos naturais. 
 

Apesar de não existirem ocorrências de fogo recentemente sabe-se do histórico de eventos 
dessa natureza no local e do risco de novos problemas com incêndios provenientes das 
pastagens do entorno, de pessoas que trafegam pela estrada ou, ainda, relacionados com a 
invasão do Parque para prática de caça e extração de palmito. O estabelecimento de um 
programa de fiscalização na área e educação ambiental no entorno seriam estratégias 
importantes para reduzir o risco de ocorrência de fogo no local. 
 
Como pontos positivos destaca-se o fato do Parque estar em processo melhora das 
condições da vegetação, tranando-se, em sua maioria, uma floresta em estágio médio e 
médio a avançada de regeneração. Com as medidas de proteção adequadas a tendência é 
de que, em alguns anos, essa floresta se tornará madura, com aumento da sua 
biodiversidade. As áreas de floresta em seu entorno também oferecem uma boa perspectiva 
de ampliação do Parque ou de estabelecimento de corredores ecológicos. 
 
Considerações Finais  
 
O Parque possui uma localização muito importante para a fauna e para a biodiversidade do 
estado de São Paulo, uma vez que São José dos Campos se localiza entre a serra do mar e 
o “interior” do país, conectando diferentes tipos vegetacionais (área de ecótono). 

A C B 
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A área do parque encontra-se em sua grande maioria em estágio médio e médio à 
avançado de regeneração, sendo encontrado muitas espécies importantes ecologicamente 
e que pela redução de áreas verdes bem conservadas não estão mais presentes em grande 
parte do estado de São Paulo. O palmito Juçara recebeu os maiores valores ecológicos no 
levantamento fitossociológico, o que ressalta a área como um importante remanescente de 
proteção dessa espécie ameaçada e indica bom estado de conservação. Em contraponto a 
embaúba apresenta o segundo maior IVI, sendo considerada típica de áreas em 
regeneração e clareiras. Esse resultado reflete as características do Parque, constituído por 
um mosaico de vegetação em diferentes estágios de sucessão.  
 
As áreas de vegetação classificadas como em estágio inicial, se isolados os fatores de 
perturbação, tem condições de evoluir para estágios mais avançados. Já a área apontada 
como degradada, deverá ser objeto de projeto específico de recuperação. As espécies 
exóticas devem ser monitoradas e, sempre que possível eliminadas para evitar o aumento 
de indivíduos exóticos da flora característica da região em que se encontra o parque. 
 

3.3.2. Fauna 
 

3.3.2.1. Avifauna 
 
As aves formam o grupo mais bem conhecido, sob qualquer aspecto, quando comparados 
com outros grupos de vertebrados. A diversidade, os hábitos e comportamento das espécies 
fazem com que esse grupo seja habitualmente utilizado em monitoramentos de impactos 
ambientais, já que respondem rapidamente às alterações no seu ambiente (Uezu et al., 
2005). 
 
Calcula-se que existam em torno de 9.700 espécies de aves viventes no planeta. A América 
do Sul possui cerca de 3.200 espécies (Sick, 1997). Destas, 1901 são registradas para o 
Brasil (CBRO, 2014). Silveira & Uezu (2011) citam a ocorrência de 793 espécies de aves no 
Estado de São Paulo, enquanto que o Centro de Estudo Ornitológicos (CEO) declara ter 
registros de 812 espécies. Visto que grande parte do território do estado era anteriormente 
coberto por florestas do bioma Mata Atlântica, a maioria das espécies de aves presentes no 
estado são também associadas a essas fisionomias florestais. No referido bioma, por sua 
vez, temos a ocorrência de cerca de 1020 espécies, sendo 217 desse total endêmicas, e 
62% dos endemismos se encontram sob algum grau de ameaça (Bencke et al., 2006). 
 
Essa característica da comunidade de aves da Mata Atlântica torna os diversos ambientes 
que compõem o bioma, assim como a própria comunidade de aves, alvos frequentes de 
estratégias e planos de conservação. Apesar da intensa ocupação e perturbação antrópica, 
o estado ainda abriga um dos maiores blocos de Floresta Atlântica remanescente e por esse 
motivo ainda detém espécies de aves raras e ameaçadas em seu território. 
 
Os estudos mais recentes das comunidades faunísticas têm demonstrado que é possível 
reconhecer grupos de espécies intimamente relacionadas com as condições ambientais de 
determinadas áreas. Essas espécies, denominadas geralmente de bioindicadoras, são 
largamente utilizadas em estudos ambientais, permitindo a análise sobre as condições de 
preservação dos habitats (Landres et al.,1988). A maior riqueza específica é encontrada no 
conjunto de ambientes que compõem a Mata Atlântica, seguida das matas semidecíduas e 
dos diversos tipos fisionômicos de cerrado que ocorrem no interior do estado. Outros 
ambientes menos representados no estado, como matas de araucária, banhados e 
manguezais, também apresentam um número considerável de espécies (Silva & Aleixo, 
1996). 
 
A análise da avifauna, mesmo que realizada de forma rápida, é um instrumento importante 
para a determinação do grau de alteração antrópica existente em uma área. As aves 
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formam um grupo cuja observação e identificação são relativamente fáceis, contribuindo 
para isso o fato de serem em sua maioria diurnas. Em geral não é necessária à coleta de 
exemplares, imprescindível para muitos outros grupos animais. Além disso, existe um 
grande número de espécies de aves, com exigências ecológicas distintas, que ocupam 
diversos ambientes, mesmo os mais alterados. Desta forma, mesmo um volume reduzido de 
dados obtidos em campo pode proporcionar uma discussão rica, bem fundamentada e útil 
para a caracterização de uma área e para o zoneamento e planejamento de UCs. 
 
Para o município de São José dos Campos, é confirmado o registro de 391 espécies de 
aves, distribuídas em 24 ordens e 67 famílias, porém existem muitas ainda não oficialmente 
documentadas para a localidade (Portal Wiki Aves, 2014). 
 
Os dados secundários tem o propósito principal de identificar e apresentar uma listagem de 
espécies com potencial ocorrência para o Parque. Os estudos primários têm como objetivo 
geral levantar a diversidade, aumentar o conhecimento da avifauna do PNMAR auxiliando 
na elaboração do seu plano de manejo.  
 
Materiais e Métodos 
 
Para a aquisição de dados secundários da avifauna da região de estudo foram pesquisadas 
as seguintes bases: 
 
• Specieslink: http://splink.cria.org.br/centralized_search?criaLANG=pt  
• Periódico CheckList: http://www.checklist.org.br/search  
• Periódico BiotaNeotrópica: http://www.biotaneotropica.org.br 
• Centro de Estudos Ornitológicos – CEO: http://www.ceo.org.br  
• Google Acadêmico. 
 
Para as pesquisas, foram utilizadas as palavras chaves “avifauna”, “aves”, associadas à 
cidade, aos parques e às UC do vale do Paraíba, “São José dos Campos”, “Parque 
Municipal Natural Augusto Ruschi”. 
 
Tabela 63. Principais referências utilizadas para caracterização regional por meio de dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Localidade Coordenada geográfica 
da área de estudo 

Aves de São José 
dos Campos Eugênio, M. Município de São 

José dos Campos 
23K 408274.82 m.E. 
7435717.40 m.S. 

Banhado de São 
José dos Campos Eugênio, M. São José dos 

Campos 
23K 408274.82 m.E. 
7435717.40 m.S. 

Aves do DCTA Vieira, V. DCTA, São José dos 
Campos - 

Avifauna do Portal 
Equilibrium Eugênio, M. Condomínio Portal 

Equilibrium - 

Aves do Sítio Betel Eugênio, M. Sítio Betel - 

Sítio Feijãozinho Eugênio, M. Sítio Feijãozinho - 

Aves do Condomínio 
Esplanada do Sol Miranda-Jr, I. Condomínio 

Esplanada do Sol - 

Avifauna do Banhado 
de São José dos 
Campos 

Leite, G. Município de São 
José dos Campos 

23K 408274.82 m.E. 
7435717.40 m.S. 

Avifauna do PNMAR Geoconsult PNMAR 23K 404012.05 m.E. 
7448604.36 m.S. 

Avifauna da linha de 
transmissão 
Taubaté/Araraquara 

Ambiotech Localidade de São 
José dos Campos 

23K 408274.82 m.E. 
7435717.40 m.S. 
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A realização das atividades do levantamento da avifauna foi realizada nas áreas do PNMAR, 
localizado no município de São José dos Campos, estado de São Paulo durante a estação 
chuvosa entre os dias 10 e 14 de março de 2014. Foi empregado o método quantitativo de 
pontos de escuta (conforme Vielliard et al., 2010), e as atividades ocorriam nas primeiras 
horas da manhã (~ 05:30h e 10:30h), e no período da tarde por meio de observações ad 
libitum (~ 15:30h e 17:30h). Esse é um dos métodos que menos causa impacto à avifauna 
(Vielliard et al., 2010). Não foram efetuadas amostragens nos horários mais quentes do dia, 
que – por sua vez – tornam-se momentos não propícios para encontrar as aves, quando 
suas atividades diminuem consideravelmente. 
 
Foram plotados um total de 20 pontos, respeitando sempre uma distância mínima de cerca 
de 200 metros entre os pontos para minimizar o risco de registrar um mesmo indivíduo em 
mais de um ponto (Vielliard et al., 2010). O observador permaneceu por 20 minutos em cada 
ponto, aumentando as chances de espécies menos abundantes serem registradas (Vielliard 
et al., 2010). Foram anotados também: data, horário e condições ambientais. Durante todos 
os dias, em todos os pontos amostrados, os ruídos e os ventos eram fracos; chuvas no final 
do dia e pouca nebulosidade. 
 
Sempre que possível, a fim de complementar e consolidar os registros das espécies foram 
utilizados equipamentos específicos, sendo eles: binóculo Nikon Monarch 10x42 mm 
câmera digital e gravador Zoom H4n acoplado a um microfone direcional Mineroff ATR55. 
 
Quando pertinente, consultas à literatura ornitológica foram efetuadas (e.g. Sick, 1997; 
Sigrist, 2006; van Perlo, 2011). Ademais, buscas para comparações de “fotos e sons” em 
mídias foram realizadas em bancos de dados online, e.g.: “Wiki Aves” e “Xeno-canto”. Cabe 
ressaltar também que, no presente relatório, a ordem taxonômica e nomenclatura das 
espécies de aves seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014).  
 
Para o diagnóstico da comunidade de aves todas as espécies registradas foram 
classificadas por seu endemismo ao bioma Mata Atlântica (segundo Brooks et.al., 1999), 
sensibilidade a perturbações no ambiente natural (segundo proposto por Stotz et al., 1996) e 
a presença em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção (MMA 2008; SMA, 2014; 
IUCN, 2014). Em estudos com aves na região Neotropical, a tendência é que a maioria das 
espécies seja registrada como sensibilidade baixa, outras quanto à sensibilidade média (em 
menor número), e poucas espécies quanto à sensibilidade alta (Stotz et al., 1996). O grau 
de sensibilidade se dá principalmente a especificidade de habitat requerida pela espécie, 
sendo as espécies mais dependentes de determinados nichos, as mais exigentes 
ambientalmente, por serem facilmente afetadas em caso de perturbação/eliminação daquele 
micro-habitat. Em contra partida as espécies de baixa sensibilidade são aquelas que 
possuem maior plasticidade ecológica, sendo em grande parte espécies de dieta 
generalista. 
 
Tabela 64. Coordenadas dos Pontos de escuta (PE) nas áreas do PNMAR, no município de São José 
dos Campos, SP. Zona 23K UTM. 

Pontos Fitofisionomia 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 

1 Floresta Ombrófila Densa 404240.65 7448245.05 

2 Floresta Ombrófila Densa 404074.87 7448218.64 

3 Floresta Ombrófila Densa 403907.28 7448202.29 

4 Floresta Ombrófila Densa 403745.28 7448240.22 

5 Floresta Ombrófila Densa 403657.95 7448359.45 
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Pontos Fitofisionomia 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 

6 Floresta Ombrófila Densa 404637.01 7448274.49 

7 Floresta Ombrófila Densa 404786.66 7448262.49 

8 Floresta Ombrófila Densa 404866.10 7448398.73 

9 Floresta Ombrófila Densa 404851.77 7448558.84 

10 Floresta Ombrófila Densa 404744.94 7448684.27 

11 Floresta Ombrófila Densa 404827.83 7448909.10 

12 Floresta Ombrófila Densa 403543.92 7449172.25 

13 Floresta Ombrófila Densa 403409.37 7448939.44 

14 Floresta Ombrófila Densa 403711.46 7449087.09 

15 Floresta Ombrófila Densa 403767.50 7448832.14 

16 Floresta Ombrófila Densa 403934.78 7448610.34 

17 Floresta Ombrófila Densa 404211.44 7448568.16 

18 Floresta Ombrófila Densa 403655.11 7449342.37 

19 Floresta Ombrófila Densa 403846.96 7449459.52 

20 Floresta Ombrófila Densa 404013.30 7449577.28 

 
Esforço amostral (dados primários) 
 
As amostragens ocorreram em dois períodos (manhã e tarde) por meio de amostragens 
quantitativas e qualitativas. O esforço total realizado para esse levantamento foi de 16 h 30 
min de amostragem. Pelo método de pontos de escuta, foi despendido um esforço de 6 h e 
30 min, divididas igualmente entre os 20 pontos de amostragem, sendo que cada ponto de 
escuta foi amostrado por 20 min. Pelo método de busca ativa, foram realizados um esforço, 
aproximado, de 10 h durante os cinco dias de amostragem. 
 

 
 

A B 
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Figura 129. Imagens das áreas amostradas durante o levantamento de campo nas áreas do 
PNMAR. A - Aspecto da Floresta Ombrófila Densa, vegetação que compõe o PNMAR; B - Vista 
da vegetação no ponto 4; C - Vegetação no interior do ponto 15; D - Córrego no interior do ponto 
19. 
 
Resultados e Discussão 

 
Caracterização Regional 
 
Foram compilados os registros de 492 espécies de aves de possível ocorrência para o 
PNMAR (Anexo 12). Espécies que podem ocorrer na região do Vale do Paraíba, mas não 
possuem nenhuma ou pouca afinidade com ambientes florestais não foram consideradas. 
As espécies foram agrupadas em 25 ordens e 78 Famílias. As famílias mais representadas 
são: Thraupidae (n=63), Tyrannidae (n=59) e Accipitridae (n=27). 
 
Em relação ao endemismo, 124 espécies (25% do total) endêmicas do bioma Mata Atlântica 
podem ocorrer na área (Anexo 12). Segundo Straube & Urben-Filho (2005), a presença de 
espécies endêmicas deve ser considerada como um aspecto decisivo para o 
reconhecimento da importância regional da área para a conservação no contexto global. Por 
outro lado, foram registradas na literatura (Sick, 1997) três espécies exóticas, que poderiam 
ser encontradas nas áreas do PNMAR ou no seu entorno: o pombo-doméstico (Columba 
livia), o pardal (Passer domesticus) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild). 
 
Dentre as espécies listadas, 53 são ameaçadas no Estado de São Paulo (SMA, 2014), nove 
a nível nacional (MMA, 2008) e 40 espécies a nível global (IUCN, 2014) (Anexo 12). 
 
As espécies de aves reunidas por meio de um levantamento secundário para o PNMAR 
foram classificadas segundo sua sensibilidade às perturbações antrópicas e considerada 
como a condição mais próxima do ideal para a região do que seria uma avifauna com alto 
grau de preservação (Stotz et al., 1996). Por meio destas informações, foi possível verificar 
o predomínio de espécies com média sensibilidade ambiental (Figura 130), totalizando 
aproximadamente 47% do total dos registros. Observa-se também um número expressivo 
de espécies com sensibilidade baixa, totalizando aproximadamente 45% do total dos 
registros. A maioria das espécies que são esperadas para a região do PNMAR são de 
hábitos florestais, espera-se uma proporção maior desta categoria (média) para a 
fitofisionomia de Floresta Ombrófila Densa, já que este é o ambiente original na região e 
espécies florestais são mais intolerantes a alterações ambientais. 
 

C D 
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Figura 130. Sensibilidade ambiental das espécies de aves (segundo Stotz et al., 1996) com possível 
ocorrência para o PNMAR, compiladas por meio de dados secundários. 
 
Em paisagens fragmentadas e isoladas, um processo regular é a substituição de espécies 
raras e/ou especialistas, compor espécies abundantes e/ou generalistas como os onívoros e 
insetívoros de borda, melhor adaptadas a áreas abertas e bordas (Willis, 1979; Willis &Oniki, 
2002). Podemos associar a presença/ausência de algumas espécies com a qualidade do 
ambiente. Algumas espécies são mais facilmente encontradas em florestas contínuas ou 
pouco perturbadas, enquanto outras podem aparecer frequentemente em áreas abertas e 
fragmentadas, de modo que essa classificação não aleatória serve como indício da 
qualidade ambiental (Ribon et al., 2003; Gimenes & Anjos, 2004; Uezu et al., 2005). 
 
Caracterização Local 
 
Foram registradas 136 espécies de aves, pertencentes a 43 famílias, sendo 86 
Passeriformes e 50 não passeriformes. A família Tyrannidae foi a mais representativa no 
presente estudo (n=21), o que geralmente também ocorre nos trabalhos de levantamentos 
na região Neotropical. Na sequência aparecem as famílias Thraupidae (n=16), Trochilidae 
(n=7), Picidae (n=7), Furnariidae (n=7), Rhynchocyclidae (n=7), Thamnophilidae (n=6) e 
Psittacidae (n=5) (Figura 131). 
 
Por meio do método quantitativo de pontos de escuta, foi possível gerar o IPA = Índice 
Pontual de Abundância das espécies registradas em campo. Nesse contexto, divide-se o 
número total de contatos de cada espécie pelo número de pontos totais da amostragem. Por 
este método foram registradas 94 espécies, em que se computou 562 contatos totais 
(Anexo 12). As espécies com maior abundância relativa foram: o tangará (Chiroxiphia 
caudata) com 29 contatos e IPA 1.45, o tuim (Forpus xanthopterygius) com 12 contatos e 
IPA 1.05, o pula-pula (Basileuterus culicivorus) com 20 contatos e IPA 1.00, o joão-botina-
da-mata (Phacellodomus erythrophthalmus) com 19 contatos e IPA 0.95, o pombão 
(Patagioenas picazuro) com 19 contatos e IPA 0.95 e o trovoada (Drymophila ferruginea) 
com 17 contatos e IPA 0.85. Por apresentar espécies mais generalistas e de baixa 
sensibidade, esse resultado reforça a predominância de uma avifauna pouco especializada 
e sensível. 
 
O Anexo 13 e Anexo 14, mostra as 94 espécies registradas por Ponto Fixo de Contagem. 
As espécies mais abundantes tiveram ampla ocorrência no PNMAR. 
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Figura 131. Espécies registradas durante o levantamento de campo nas áreas do PNMAR. A. 
Caneleiro-de-chapéu-preto (Pachyramphus validus); B. Jacuaçu (Penelope obscura), espécie 
cinegética; C. Bigodinho (Sporophila lineola), espécie migratória; D - Patinho (Platyrinchus 
mystaceus). 
 
As maiores diversidades foram encontradas nos Pontos 6, 16 e 1. Para a diversidade de 
espécies sensíveis e classificadas por sensibilidade alta (tópico a seguir), podemos citar a 
presença do vira-folhas (Sclerurus scansor) registrada próximo aos pontos 4 e 5; o arapaçu-
rajado (Xyphorhynchus fuscus) nos pontos 1-7, 16, 17 e 20; o arapaçu-de-bico-torto 
(Campylorhamphus flacularius) nos pontos 12 e 15; o trepador-de-coleira (Anabazenops 
fuscus) nos pontos 2-4, 6, 12, 14-16, 18 e 20 e o tiê-do-mato-grosso (Habia rubica) 
registrada nos pontos 2, 4 e 6 (Figura 132). 
 

A B 

C D 
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Figura 132. Pontos de ocorrência de espécies de aves de alta sensibilidade e áreas de maior diversidade no PNMAR. 
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Destas, merecem destaque o tangará (Figura 137 D), espécie frugívora de sub-bosque 
registrada apenas em áreas de mata ciliar (pontos 1-6, 8-10, 15, 16, 18 19) e a saíra-
douradinha (Tangara cyanoventris), espécie que frequenta bandos mistos de copa, 
registrada apenas no ponto 14. 
 
De acordo com a classificação das guildas alimentares é possível verificar um predomínio 
de espécies insetívoras (52,6%), seguida pela guilda dos onívoros (27,3%), frugívoros 
(8,4%), nectarívoros (4,2%), carnívoros, frugívoros/granívoros e granívoros (2,1% cada) e 
necrófagos (1%) (Figura 133). Podemos associar a presença/ausência de algumas 
espécies com a qualidade do ambiente. Algumas espécies são mais facilmente encontradas 
em florestas contínuas ou pouco perturbadas enquanto outras podem aparecer 
frequentemente em áreas abertas e fragmentadas, de modo que essa classificação não-
aleatória serve como indício da qualidade ambiental (Ribon et al., 2003; Gimenes e Anjos, 
2004; Uezu et al., 2005). Ou seja, a grande proporção de espécies onívoras em contraste 
com a baixa proporção de espécies mais especialistas, como as frugívoras, demonstra que 
a avifauna local encontra-se, de certa forma, alterada, onde quanto maior o número de 
guildas presente em uma dada área, e quanto mais diversificada for a distribuição entre as 
guildas, em formas gerais, maior o grau de preservação do local. Vale a pena salientar que 
este cenário pode ser considerado ideal em áreas densamente florestadas, como é o caso 
da Mata Atlântica.  
 
Já os insetívoros representam a maior parte das espécies de aves, e é natural a maior 
proporção destas espécies em ambientes tropicais. A divisão dos insetívoros em guildas 
mais específicas (e.g. insetívoros de copa, insetívoros de sub-bosque, insetívoros de tronco, 
insetívoros de folhas) podem trazer respostas ambientais bastante fieis quanto à 
funcionalidade do ecossistema, e juntamente com outros grupos funcionais torna possível 
mensurar o Índide de Integridade Biótica de determinado ambiente (Santos-Junior & Anjos, 
in prep). Entretanto, a falta deste tipo de informação na região neotropical impossibilita a 
produção e utilização destas informações sem um planejamento técnico/científico. 

 

 
Figura 133. Guilda alimentar das espécies de aves registradas durante o levantamento de campo no 
PNMAR. 
 
Sensibilidade ecológica 
 
De acordo com Stotz et al. (1996), foram classificados três níveis de sensibilidades para as 
aves: baixa, média e alta. Nesse levantamento, 71 (52.2%) espécies foram classificadas por 
baixa sensibilidade a alterações antrópicas, alguns exemplos são: o urubu-de-cabeça-
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vermelha (Cathartes aura), a alma-de-gato (Piaya cayana), o beija-flor-de-peito-azul 
(Amazilia lactea), o pica-pau-verde-barrado (Colaptes melanochloros), o periquitão-
maracanã (Psittacara leucophthalmus), o joão-teneném (Synallaxis spixi), o teque-teque 
(Todirostrum poliocephalum) e a maria-cavaleira (Myiarchus ferox). Outras 60 (44.1%) 
espécies foram classificadas quanto à sensibilidade média, na qual citamos algumas 
espécies: a coruja-do-mato (Strix virgata), a juruva (Barythphengus ruficapillus), a borralhara 
(Mackenziaena severa), a maria-cabeçuda (Ramphotrigon megacephalum), o sabiá-de-
coleira (Turdus albicollis) e o ferro-velho (Euphonia pectoralis). Apenas cinco (3.7%) 
espécies foram classificadas quanto à sensibilidade alta, são elas: o vira-folha (Sclerurus 
scansor), o arapaçu-rajado (Xiphorhynchus fuscus), o arapaçu-de-bico-torto 
(Campylorhamphus falcularius), o trepador-de-coleira (Anabazenops fuscus) e o tiê-do-
mato-grosso (Habia rubica) (Figura 134 e Figura 135). 
 

 
Figura 134. Exemplos de espécies de alta sensibilidade ambiental registradas no PNMAR. A. Tiê-do-
mato-grosso (Habia rubica);B. Trepador-de-coleira (Anabazenops fuscus). 
 

 
Figura 135. Diversidade de aves quanto à sensibilidade ambiental. 
 
Comparando os resultados aos obtidos pelo levantamento regional, nota-se que o número 
de espécies com média sensibilidade é menor. Este fato, provavelmente, evidencia que a 
área sofreu perda de qualidade ambiental e ainda não se recuperou ao ponto de manter 
uma avifauna íntegra, capaz de subsidiar um maior número de espécies sensíveis e raras 
que ocorrem em áreas preservadas da Serra da Mantiqueira, como o pavó (Pyroderus 
scutatus) e o caneleirinho-de-chapéu-preto (Piprites pileata). Entretando sabe-se que 
mesmo após 10 anos de monitoramentos contínuos ainda podem ocorrer o registro de 
novas espécies para uma área (Silva & Olmos, 2006) e provavelmente estudos mais 
aprofundados poderão alterar essa proporção. 
 

A B 
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Conforme já discutido anteriormente, pela fitofisionomia presente na região do PNMAR é 
esperado um predomínio de espécies tipicamente florestais. De fato, ocorreu esta situação, 
sendo 74,7% das espécies pertencentes a esse ambiente, seguida pelas espécies 
oportunistas de hábitos tanto florestal quando não florestal (14,7%), encontradas 
principalmente em bordas florestais, e uma menor parcela composta por espécies não 
florestais (9,4%). Isto indica que o PNMAR ainda detém as principais características da 
avifauna da região (Figura 136).  
 

 
Figura 136. Diversidade de aves quanto ao habitat preferencial. 
 
Espécies de Interesse para a Conservação do PNMAR 
 
Das espécies registradas, apenas o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) está 
ameaçado de extinção no estado de São Paulo, de acordo com o Decreto Estadual 
60.133/2014. Nenhuma espécie presente nas listas de espécies da fauna ameaçadas 
nacionalmente (MMA, 2008) e globalmente (IUCN, 2014) foi registrada. Esta ave foi 
observada no ponto 5 sobrevoando o dossel da mata.  
 
O gavião-pega-macaco é um rapinante florestal, imponente e de grande porte. Pode ser 
encontrado tanto na Mata Atlântica, quanto na Floresta Amazônica, especialmente na costa 
marítima, onde é mais comum (Sick, 1997). Por ser uma espécie de grande porte e 
necessita de ambientes florestados que estejam em bom estado de conservação para sua 
sobrevivência, essa espécie corre risco de extinção neste estado em virtude da erradicação 
das florestas onde vive. Essa espécie se utiliza do Parque e fragmentos do entorno para sua 
alimentação, abrigo e nidificação, ressaltando a importância do estabelecimento de 
corredores ecológicos. 
 
Em relação às espécies endêmicas, foram registradas 35 específicas da Mata Atlântica 
(Brooks et al., 1999) (Figura 137 e Figura 138). Dentre elas, alguns exemplos são o beija-
flor-de-fronte-violeta (Thalurania glaucopis), o barbudo-rajado (Malacoptila striata), o pica-
pau-rei (Campephilus robustus), a choquinha-de-garganta-pintada (Rhopias gularis), o joão-
botina-da-mata (Phacellodomus erythrophthalmus), o flautim (Schiffornis virescens), o tiê-
preto (Tachyphonus coronatus) e o ferro-velho (Euphonia pectoralis). 
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Figura 137. Exemplos de espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas durante o levantamento 
de campo no PNMAR. A. Olho-falso (Hemitriccus diops); B Papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera - 
fêmea); C Capitão-de-saíra (Attila rufus); D Tangará (Chiroxiphia caudata - macho); E João-botina-da-
mata (Phacellodomus erythrophthalmus);F  Trovoada (Drymophila ferruginea); G Borralha 
(Mackenziaena severa); H Chupa-dente (Conopophaga lineata). 
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Figura 138. Exemplos de espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas durante o levantamento 
de campo no PNMAR. A. Pichororé (Synallaxis ruficapilla); B. Flautim (Schiffornis virescens). 
 
Além disso, foram registradas 12 espécies migratórias que utilizam o território do Parque em 
períodos específicos do ano: o andorinhão-do-temporal (Chaetura meridionalis), o beija-flor-
preto (Florisuga fusca), o caneleiro-preto (Pachyramphus polychopterus), o bem-te-vi-rajado 
(Myiodynastes maculatus), o suiriri (Tyrannus melancholicus), a tesourinha (Tyrannus 
savana), a peitica (Empidonomus varius), a primavera (Xolmis cinereus), a juruviara (Vireo 
chivi), o tiziu (Volatinia jacarina), o bigodinho (Sporophila lineola), o coleirinho (Sporophila 
caerulescens). 
 
As aves que apresentam populações com forte pressão de caça são chamadas de 
cinegéticas. Tais espécies são oriundas da caça ilegal quando são bastante perturbadas por 
caçadores, podendo ocasionar extinções locais, como é o caso dos Tinamídeos (inhambus, 
codornas, macucos) e dos Cracídeos (jacus, jacutingas). Citamos também os Ralídeos 
(saracuras, frangos-d’água), Columbídeos (pombas, rolinhas) que também são apreciadas 
como “carne de caça”. Foram registradas oito espécies alocadas dentre o produto das 
espécies cinegéticas, sendo elas: o inhambuguaçu (Crypturellus obsoletus), o inhambu-
chororó (Crypturellus parvirostris), o jacuaçu (Penelope obscura) (Figura 131 B), a 
saracura-do-mato (Aramides saracura), a rolinha-roxa (Columbina talpacoti), o pombão 
(Patagioenas picazuro), a pomba-galega (Patagioenas cayennensis) e a pomba-de-bando 
(Zenaida auriculata). 
 
Dentre as espécies de interesse comercial estão, o periquião-maracanã (Psittacara 
leucophthalmus) e o periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), utilizados como 
animais de estimação. Além do trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis), dos sabiás (Turdus 
spp.), do coleirinho (Sporophila caerulescens) e do bigodinho (Sporophila lineola), todos 
apreciados como pássaros de gaiola. 
 
Lacunas e Informações sobre o tema 
 
Os registros para a região do PNMAR são escassos na literatura. A maior parte dos dados 
obtidos são compilações de registros ocasionais, fotográficos e auditivos, realizados 
principalmente nas imediações da Serra da Mantiqueira próxima ao Parque. Sendo assim, a 
aquisição de novas informações, bem como a divulgação posterior deste material 
contribuiria para o conhecimento da fauna da região, auxiliando assim em planos de manejo 
e áreas prioritárias para conservação. 
 
Considerações Finais 
 
Fazendo uma comparação entre os dados primários e secundários, as amostragens se 
mostraram similares com relação à proporção de dados levantados. 
 
Quase 500 espécies foram levantadas para os dados secundários, sendo 124 espécies 
endêmicas da Mata Atlântica (25%) e seis ameaçadas; enquanto 136 espécies foram 
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registradas no PNMAR, sendo 35 espécies endêmicas da Mata Atlântica e quatro 
ameaçadas. 
 
De acordo com o banco de dados Wikiaves, cerca de 400 espécies já foram registradas no 
município paulista de São José dos Campos, incluindo uma espécie de ave descoberta em 
2003 e descrita recentemente: o bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora paludicola) 
(Buzzetti et al. 2013). 
 
Vale salientar também que embora exista um predomínio de espécies de baixa 
sensibilidade, são em sua grande maioria espécies tipicamente florestais e características 
da região serrana (Mantiqueira). A ausência das espécies especialistas seria um indicador 
de perturbação ambiental sofrida no passado não só no PNMAR, mas em toda região, de 
maneira esparsa e aleatória, em decorrência das plantações de café no início do século XX, 
e posteriormente no crescimento do rebanho leiteiro até a década de 60. Posteriormente a 
região passou a sofrer com o avanço de áreas urbanizadas, chegando ao cenário 
apresentado nos dias de hoje. 
 
O aumento da expansão antrópica deixou as florestas do PNMAR como uma ilha verde em 
meio a paisagens fragmentadas. Nesse contexto, apareceram nessas áreas de entorno 
diversos tipos de pressões ambientais tais como: gramíneas exóticas, pecuária, extração 
ilegal de mata nativa, plantações de culturas exóticas (e.g. eucalipto, pinus). Levantamentos 
contínuos serão necessários para se avaliar melhor a presença de outras espécies, padrões 
de distribuição e aumento da lista de espécies da avifauna no PNMAR. 
 

3.3.2.2. Herpetofauna 
 
A Mata Atlântica consiste em um dos biomas mundiais que apresentam alta diversidade 
biológica e elevado índice de espécies endêmicas, foi classificada como “hotspot” e 
declarada como uma das cinco áreas mais ricas e ameaçadas do planeta (Myers et al. 
2000), sendo que resta menos de 8% da cobertura original deste bioma (Fundação SOS 
Mata Atlântica & INPE, 2000). Atualmente a maior parte da Mata Atlântica se encontra 
reduzida a fragmentos esparsos e isolados, muitos dos quais com menos de 100 ha e 
bastante perturbados (Turner & Corlett, 1996; Fonseca, 1985) e menos de 2% do total das 
florestas remanescentes deste bioma estão sob proteção Integral, sendo que cerca de 87% 
dessas áreas protegidas possuem menos de 20.000 hectares e metade delas tem menos de 
1.000 hectares (Paglia et al. 2004).  
 
Nas últimas décadas, vários estudos têm revelado novas ocorrências e espécies novas 
originárias de fragmentos florestais próximos a áreas urbanas e muitas destas espécies já 
são descobertas sob ameaça de extinção. A pressão do desmatamento é contínua, dada a 
expansão populacional, e a proximidade a centros urbanos expõe os fragmentos à retirada 
predatória de espécies animais e vegetais. Esses fragmentos também estão expostos aos 
efeitos da poluição do solo e da água por contaminantes locais, ou trazidos pelo vento e 
chuva a partir dos grandes centros (Davidson et al. 2001, Lopes 2001). Acredita-se que 
grande parte de nossas espécies nem ao menos está protegida de forma satisfatória em UC 
e é de fundamental importância identificar quantas e quais dessas espécies não estão 
contempladas adequadamente pelo nosso atual sistema de áreas protegidas (Paglia et al, 
2004). Diante deste panorama, os parques e reservas são de extrema importância na 
manutenção da herpetofauna em centros urbanos, principalmente no que se refere à 
anurofauna, cujos representantes possuem pouca mobilidade e alta dependência a corpos 
d’água ou solos úmidos (Duellman & Trueb, 1994).  
 
No Estado de São Paulo, diversos trabalhos analisando a composição de espécies de 
anfíbios e répteis em áreas de preservação permanente como a Estação Biológica de 
Boracéia (Heyer et al., 1990), Estação Ecológica da Juréia-Itatins (Pombal Jr. & Gordo, 
2004; Marques & Sazima, 2004), Serra do Japi (Haddad & Sazima, 1992; Ribeiro et al., 
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2005; Sazima & Haddad, 1992), Parque Estadual Morro do Diabo (Santos et al., 2009), 
Estação Ecológica de Assis e Estação Ecológica Caetetus (Bertoluci et al., 2007), Estação 
Ecológica do Bananal (Zaher et al., 2005) entre outros, indicam uma maior similaridade 
entre as fisiomias mais secas do estado, como áreas de Cerrado e Floresta Estacional, e 
outro subgrupo relacionado às áreas de florestas mais úmidas próximas ao mar (Santos et 
al., 2009; Araujo et al., 2009a; Bertoluci et al., 2007). Neste segundo subgrupo, encontra-se 
como um das regiões estratégicas para a preservação de espécies, o Vale do Paraíba, por 
ser uma interface entre a Serra da Mantiqueira e Serra do Mar (Rossa-Feres et al., 2008). 
 
De acordo com Martins (2007), para a região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, há 
71 espécies de anfíbios sendo uma espécie da Ordem Gymnophiona e 70 espécies da 
Ordem Anura. As espécies de anuros da Floresta Atlântica apresentam a maior diversidade 
de modos reprodutivos do planeta, sendo que 27 dos 39 modos reprodutivos conhecidos 
são encontrados entre as espécies desse bioma (Haddad & Prado, 2005). Muitos modos 
reprodutivos são altamente especializados, com deposição de ovos em bromélias, em folhas 
pendentes sobre riachos, na serapilheira, em ninhos escavados no chão da floresta, em 
frestas de pedras submersas em riachos (Haddad & Prado, 2005). Essa grande diversidade 
de modos reprodutivos é possibilitada pela grande diversidade de habitats e micro-habitats 
dessa floresta, o que gerou espécies especialistas, fortemente associadas a habitats e 
micro-habitats específicos. Assim, a fauna de anuros da Floresta Atlântica é caracterizada 
por alto nível de endemismo de espécies e de grupos inteiros (e.g., gêneros 
Dendrophryniscus, Frostius, Holoaden, Hylomantis, Phrynomedusa, Crossodactylodes, 
Cycloramphus, Euparkerella, Megaelosia e Paratelmatobius) cuja ocorrência é restrita a 
essa formação (Duellman 1999, Frost 2007). A conservação das espécies de anuros desse 
bioma depende, portanto, da preservação da heterogeneidade de habitats e micro-habitats 
no que resta da Floresta Atlântica no estado, pois as áreas desmatadas tornam-se mais 
secas e sazonais, reduzindo o número de espécies ou eliminando aquelas que dependem 
dos micro-habitats úmidos da floresta (Haddad & Prado, 2005). Quanto aos répteis, o 
Estado de São Paulo concentra cerca de 30% das espécies do país, muitas delas com as 
mesmas características citadas anteriormente para os anfíbios no que se refere a 
endemismo, necessidade de micro-habitas específicos, diversidade de modos reprodutivos, 
etc. (Rossa-Feres et al., 2008). 
 
O presente relatório tem como finalidade caracterizar e diagnosticar a herpetofauna 
encontrada no PNMAR em São José dos Campos, São Paulo, utilizando-se de dados 
primários e secundários, de forma a oferecer subsídios para a estruturação do Plano de 
Manejo da unidade. 
 
Materiais e Métodos 
 
Para a obtenção dos dados primários, a herpetofauna do PNMAR foi amostrada utilizando-
se o método de procura ativa (Curcio et al., 2010), buscando-se os espécimes de répteis e 
anfíbios em ambientes propícios, tais como folhiço, troncos ocos, sob pedras e troncos 
caídos, tocas de outros animais, bromélias, corpos d’água, etc. As buscas foram realizadas 
nos períodos diurno, crepuscular e noturno, de forma a abranger os horários de maior 
atividade tanto dos répteis quanto dos anfíbios, totalizando 68:20 horas-homem de esforço 
amostral. A cada dia percorreu-se uma localidade diferente do PNMAR, procurando 
amostrar a maior área possível e as diferentes fisionomias encontradas no local. Os animais 
encontrados foram identificados, georreferenciados (Tabela 65 e Figura 139) e fotografados 
sempre que possível. Além dos animais registrados durante a campanha de campo, também 
foram incluídos os representantes da herpetofauna fotografados durante outras visitas ao 
local. 
 
O levantamento dos dados secundários referentes à herpetofauna com possível ocorrência 
para o PNMAR, foi feito com base na herpetofauna encontrada para a cidade de São José 
dos Campos, visto que não foram encontrados dados sobre o local específico do Parque, 
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localmente conhecido como Horto Florestal. A pesquisa foi feita através de levantamento 
bibliográfico, incluindo livros, artigos científicos e publicações não indexadas, impressas ou 
em meio digital, tais como monografias, resumos em congressos, relatórios técnicos, 
dissertações e teses. Ferramentas de busca “online” como Google (www.google.com) e 
Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/) e bases de dados como Capes 
(www.periodicos.capes.gov.br), BiotaNeotrópica (www.biotaneotropica.org.br), CheckList 
(www.checklist.org.br), Táxeus (www.taxeus.com.br) e o Sistema Minerva 
(www.ppgzoo.museunacional.ufrj.br) foram utilizados através da busca por palavras-chave 
como “herpetofauna”, “anurofauna”, “squamata”, “serpentes”, “lagartos”, “anura”, “anuros”, 
“anfíbios”, “amphibia”, “reptilia” e “répteis” associadas aos nomes da cidade de São José dos 
Campos e dos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Mello. Foram consultadas 
também todas as coleções herpetológicas com acesso “online” aos seus dados, através da 
ferramenta de busca do SpeciesLink (http://splink.cria.org.br), registrando-se os répteis e 
anfíbios encontrados para os locais supracitados. 
 
Foram consultadas as listas vermelha mundial de espécies ameaçadas de extinção da 
União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2013), Lista Nacional das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Machado et al., 2008), e a lista 
estadual de espécies ameaçadas de São Paulo (São Paulo, 2014). Para finalizar, foi 
consultada a Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras - Instituto Hórus (I3N 
Brasil, 2013). 
 
As sinonímias foram identificadas por meio do banco de dados Reptile Database (Uetz, 
2014) e a nomenclatura utilizada a seguir segue à adotada pela Sociedade Brasileira de 
Herpetologia, tanto para anfíbios (Segalla et al., 2012), quanto para répteis (Bérnils & Costa, 
2012). 
 
Tabela 65 Coordenadas dos pontos de interesse na área do PNMAR em São José dos Campos, SP, 
visitados durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014. 

Pontos Espécie Coordenadas (UTM 23K) 

  E S 

H1 
Lago onde foram registrados Hypsiboas faber, H. prasinus, 

Physalaemus cuvieri e Leptodactylus latrans 404299 7448287 

H2 Ponto da trilha da caixa d’água onde foi encontrado o exemplar 
de Bothrops jararaca 403947 7448195 

H3 
Início do trecho de corredeira na trilha da caixa d’água, com 

água cristalina e leito rochoso onde foram ouvidas as 
vocalizações de Hylodes sp. 

403718 7448231 

H4 
Fim do trecho de corredeira na trilha da caixa d’água, com água 

cristalina e leito rochoso onde foram ouvidas as vocalizações 
de Hylodes sp. 

403575 7448520 

H5 
Trecho do aceiro onde foram encontrados Haddadus binotatus 

e L. gr. marmoratus 404870 7448526 

H6 Açude em área de mata no entorno do PNMAR 404904 7448705 

H7 Trilha do aceiro, trecho onde foram encontrados mais 
exemplares de H. binotatus. 404823 7448916 

H8 
Ponto da estrada onde foram encontrados P. cuvieri e L. gr. 

marmoratus 403803 7448785 

H9 
Interior de mata com várias touceiras de Ananas sp. onde foi 

encontrado o exemplar de Aplastodiscus leucopygius 403842 7449168 

H10 Aceiro sentido mirante onde foram encontrados vários 
exemplares de Rhinella icterica 404137 7449606 

H11 Local onde foram encontrados vestígios de armadilha para 
caça. 403720 7449218 

H12 
Trilha onde foram encontrados vários exemplares de H. 

binotatus 403500 7447948 
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Pontos Espécie Coordenadas (UTM 23K) 

  E S 

H13 Antiga caixa d’água com tilápias 404745 7448235 

H14 Trilha do sagui, onde há relatos de B. ephippium 404613 7448291 

H15 Pequeno córrego com presença de tilápias 404480 7448336 

H16 Ponto da trilha da caixa d’água onde foi encontrado o P. boiei 404155 7448173 

H17 
Ponto da trilha da caixa d’água onde foram avistados R. icterica 

e C. bicarinatus 403667 7448333 

 
 

 
Figura 139. Localização dos pontos de interesse na área do PNMAR em São José dos Campos, SP, 
visitados durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014. 
Fonte: Digital Globe/Google Earth (modificado). 
 
Tabela 66 Principais referências utilizadas para caracterização regional por meio de dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Região 
Coordenada geográfica 

da área de estudo 
Anfíbios anuros na 
área de proteção 
ambiental do 
Banhado de São 
José dos Campos, 
SP 

Gonçalves, T.M. APA Banhado de São 
José dos Campos. 

408139.16 m E 
7435727.16 m S 

Relatório de Impacto 
de Meio Ambiente 
da Linha de 
Transmissão 500 kV 
Araraquara 
II/Taubaté 

Balestrin, R. Ponto MV-72/73 399182.00 m E 
7445486.00 m S 
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Resultados e Discussão 
 
Dados Secundários 
 
Ao todo, foram encontradas 74 espécies para a herpetofauna da região pesquisada, sendo 
23 espécies de anfíbios e 51 de répteis (Anexo 15).  
 
Entre os anfíbios, apenas espécies da ordem Anura foram registradas, sendo a família 
Hylidae a mais representativa, com 12 espécies. As demais famílias encontradas foram 
Brachycephalidae (1), Bufonidae (2), Cycloramphidae (3), Leiuperidae (2), Leptodactylidae 
(2) e Microhylidae (1). Já entre os répteis, as serpentes foram as responsáveis pelo maior 
número de espécies, sendo que das 47 registradas, 36 pertencem à família Dipsadidae, 
cinco pertencem à família Colubridae e quatro à Viperidae. As famílias Boidae e Elapidae 
tiveram apenas uma espécie registrada cada. Somam-se a estes répteis, mais quatro 
espécies de lagartos, Hemidactylus mabouia, Ophiodes striatus Enyalius sp. e Salvator 
merianae, pertencentes às famílias Gekkonidae, Diploglossidae, Leiosauridae e Teiidae, 
respectivamente, sendo que a lagartixa-de-parede H. mabouia é considerada exótica de 
acordo com o Instituto Horus (I3N, 2014).  
 
Dentre as serpentes registradas, seis são consideradas de importância médica por Marques 
et al. (2001). Além destas seis espécies, deve-se levar em consideração outros gêneros de 
serpentes opistóglifas, ou até mesmo áglifas, pertencentes à família Dipsadidae, tais como 
Apostolepis, Boiruna, Clelia, Erythrolamprus, Oxyrhopus, Thamnodynastes e Tomodon, 
capazes de causar envenenamento (Bernarde, 2011). A correta identificação dos acidentes 
ocasionados por essas espécies pode evitar o uso desnecessário de soroterapia e suas 
complicações (Salomão et al. 2003). 
 
Quanto ao status de conservação, nenhum réptil ou anfíbio se encontra em alguma 
categoria de ameaça, seja a nível mundial, nacional ou estadual. Entretanto, a rãzinha 
Physalaemus bokermanni é citada como Deficiente em Dados na lista da União 
Internacional para Conservação da Natureza (Nascimento & Verdade, 2004) e a cobra-cipó 
Philodryas olfersii e a jararaca-pintada Bothrops neuwiedi são consideradas também com 
dados insuficientes para uma categorização para o Estado de São Paulo (São Paulo, 2014). 
No entanto, no que tange o registro de P. bokermanni para a cidade de São José dos 
Campos, este parece ser equivocado, visto que esta espécie era conhecida apenas para a 
sua localidade tipo, a Serra de Paranapiacaba, no município de Santo André, SP 
(Nascimento & Verdade, 2004). Embora Thomé et al. (2007) tenham ampliado sua área de 
distribuição para Cubatão e São Sebastião, a espécie continua sem nenhum registro 
confiável para a cidade de São José dos Campos, sendo que os dois registros encontrados 
constam como sendo de desovas e a identificação feita com base nos imagos. Para 
finalizar, na localidade anotada para ambos os registros encontra-se “Serra de 
Paranapiacaba, São José dos Campos”, impossibilitando determinar o local correto da 
coleta, já que a referida cidade não se encontra nos domínios desta serra. 
 
Três espécies estão listadas no apêndice II da Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção - CITES, o teiú 
Salvator merianae, considerando que todos os lagartos do gênero Tupinambis encontram-se 
neste apêndice e que esta espécie era pertencente a este gênero no momento da 
elaboração do referido documento; a salamanta Epicrates crassus, enquanto espécie 
pertencente à família boidae,  e esta família listada também neste apêndice; e a muçurana 
Clelia clelia.  
 
Dados Primários 
 
Durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de março de 2014, foram 
encontradas dez espécies de anfíbios e duas de répteis (Tabela 67), número extremamente 
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reduzido devido, principalmente ao curto espaço de tempo disponível para campo e 
ausência de coletas com armadilhas, visto que os répteis, ao contrário dos anfíbios, são 
mais difíceis de serem registrados por procura ativa, já que não vocalizam nem se 
concentram nos corpor d’água. Entretanto, apesar do número reduzido de espécies 
encontradas, ainda foram registradas quatro espécies de anfíbios anuros que não constam 
no levantamento de dados secundários. 
 
Entre os anfíbios, apenas espécies da ordem Anura foram registradas, sendo as famílias 
Hylidae e Leptodactylidae as mais representativas, com três e duas espécies, 
respectivamente. As demais famílias de anuros encontradas foram Bufonidae, 
Craugastoridae, Cycloramphidae, Hylodidae e Leiuperidae, cada uma com apenas uma 
espécie. Quanto aos répteis, apenas duas espécies foram encontradas, uma pertencente à 
família Dipsadidae e outra à família Viperidae. Nenhuma espécie de réptil ou anfíbio 
encontrada está sob alguma categoria de ameaça, seja a nível mundial, nacional ou 
estadual.  
 
Durante a ida a campo foi avistado um exemplar de jararaca Bothrops jararaca (Figura 140), 
espécie de serpente de importância médica (Marques et al., 2001). Esta espécie possui 
ampla distribuição e é responsável pelo maior número de casos de acidentes ofídicos no 
país (Almeida & Vasconcellos, 2007). 
 

 
Figura 140. Exemplar de jararaca Bothrops jararaca encontrado durante campanha de campo no 
PNMAR em São José dos Campos, SP. 
 
Quanto ao grau de endemismo, nenhuma espécie endêmica foi encontrada, no máximo 
espécies cuja distribuição é considerada como basicamente inserida no domínio Mata 
Atlântica, tais como a jararaca B. Jararaca e o sapo-ferreiro Hypsiboas faber. Também não 
foi registrada nenhuma espécie exótica. 
 
Os anuros amostrados durante as atividades de campo são generalistas e com grande 
plasticidade para a ocupação de áreas abertas, tais como o sapo-ferreiro H. faber, a rã-
manteiga Leptodactylus latrans e a rã-cachorro P. cuvieri, nas áreas alteradas, e anuros de 
reprodução independente da água, tais como H. binotatus, L. cf. marmoratus e o sapinho 
pingo-de-ouro Brachycephalus ephippium nas áreas de mata. O pingo-de-ouro não foi 
encontrado durante o campo, mas sua presença foi confirmada por avistamento em outras 
oportunidades (Marinho, P.C.M. com. pessoal). 
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Tabela 67 Lista de espécies de anfíbios e répteis encontrados na área do PNMAR, São José dos Campos – SP, durante a campanha de campo realizada entre os 
dias 10 e 14 de março de 2014.  
† = espécie de interesse médico; LC = Least Concern (pouco preocupante). 

Ordem Família Espécie Nome Popular Local IUCN BR2008 SP2014 CITES 

Anura Bufonidae Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu  LC    

Anura Craugastoridae Haddadus binotatus (Spix, 1824) rã-do-folhiço  LC 
  

 

Anura Cycloramphidae Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) sapo-de-chifre  LC    

Anura Hylidae Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985 “1984″) perereca-verde  LC    

Anura Hylidae Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) rã-martelo  LC    

Anura Hylidae Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) perereca  LC    

Anura Hylodidae Hylodes sp. rã-de-riacho      

Anura Leiuperidae Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro  LC    

Anura Leptodactylidae Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) rã-manteiga  LC    

Anura Leptodactylidae Leptodactylus cf. marmoratus (Steindachner, 1867) rãzinha-piadeira  LC    

Squamata Colubridae Chironius bicarinatus (Wied, 1820) cobra-cipó      

Squamata Viperidae Bothrops jararaca (Wied, 1824) † jararaca      

Em negrito as espécies acrescentadas à lista prévia de dados secundários. 
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Figura 141. Exemplares da herpetofauna encontrados na área do PNMAR em São José dos 
Campos, SP. A) rã-martelo H. faber. B) rã-de-riacho Hylodes sp. C) rãzinha-piadeira Leptodactylus cf. 
marmoratus. D) rã-cachorro P. cuvieri. E) perereca-verde A. leucopygius. F) sapo-de-chifre P. boiei 
(foto: Angela Pellin). 
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Figura 142. Exemplares da herpetofauna encontrados na área do PNMAR em São José dos 
Campos, SP. A) sapo-cururu R. icterica (foto: Angela Pellin). B) rã-do-folhiço H. binotatus. C) cobra-
cipó C. bicarinatus (foto: Angela Pellin). 
 
Espécies de Interesse para a Conservação do PNMAR 
 
No que tange à herpetofauna, não foram registradas espécies raras ou endêmicas, assim 
como também não foi verificada a presença de espécies exóticas ou de importância 
econômica/religiosa. 
 
Considerações Finais 
 
A região do Vale do Paraíba é carente em dados sobre a herpetofauna, mas mesmo 
subestimada, a fauna da região se mostra diversa, tanto em anfíbios (Martins & Gomes, 
2007), quanto em répteis (Leonardo, 2007). Apesar de não terem sido encontradas espécies 
raras ou endêmicas no local, o PNMAR é de extrema importância como refúgio da 

A B 

C 
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herpetofauna para a região, visto que com seus 246 ha, o parque é o maior remanescente 
de Floresta Estacional Semidecidual Montana de São José dos Campos, ecossistema este 
com uma das maiores biodiversidades do Estado de São Paulo. Embora a cidade de São 
José dos Campos se encontre na região com maior conhecimento sobre a herpetofauna do 
Estado de São Paulo (Rossa-Feres et al., 2011; Zaher et al., 2011) e tenha grandes áreas 
verdes bem preservadas (PMSJC, 2012), poucos registros foram encontrados na literatura, 
evidenciando a urgência de inventários sobre a herpetofauna local, principalmente de 
anfíbios. Em sua dissertação de mestrado, Gonçalves (2009) registrou 15 espécies de 
anfíbios anuros para a Área de Proteção Ambiental do Banhado de São José dos Campos, 
espécies estas generalistas e com grande plasticidade para a ocupação de áreas abertas, 
sendo que algumas, tais como H. albopunctatus, H. faber e P. cuvieri tem se beneficiado 
com o desmatamento e demais alterações antrópicas, ampliando suas respectivas áreas de 
distribuição. Como era esperado, algumas destas espécies foram encontradas nas áreas 
alteradas do PNMAR. Apenas uma espécie de lagarto foi encontrada na literatura sobre o 
local, apesar de três outras espécies terem sido registradas no distrito de São Francisco 
Xavier por este consultor em uma visita prévia. Mesmo sabendo-se que as áreas florestadas 
do estado possuem poucas espécies de lagartos (Zaher et al., 2011), o encontro ocasional 
destas espécies sem nenhum registro encontrado na literatura evidencia mais uma vez a 
falta de levantamentos para o local. Muitos anfíbios e répteis possuem hábitos crípticos ou 
são naturalmente mais escassos. Devido às boas condições da mata do PNMAR e de suas 
nascentes, a herpetofauna do Parque certamente está subestimada nesta lista de espécies, 
sendo de grande importância a realização de pesquisas de médio a longo prazo com répteis 
e anfíbios no local. 
 

3.3.2.3. Mastofauna 
 
O Brasil abriga um total de 701 espécies de mamíferos segundo a última lista anotada para 
o País (Paglia et al., 2012), sendo as ordens Rodentia e Chiroptera, as que contêm o maior 
número de espécies, representando respectivamente, 34,7% e 24,8% desse total.  
 
O município de São José dos Campos, localizado na mesorregião do Vale do Paraíba 
Paulista, encontra-se sob domínio do Bioma Mata Atlântica que é um dos maiores hotspots 
de biodiversidade do mundo (Myers et al., 2000). Hoje esse Bioma apresenta menos de 8% 
de sua cobertura original no Brasil, sendo que o Estado de São Paulo detém 15% desta 
vegetação nativa, incluindo-se todas as formações florestais em seus diversos estágios 
sucessionais (Kronka et al., 2005). A Mata Atlântica é o segundo maior Bioma em termos 
de mastofauna, abrigando um total de 298 espécies (98 de roedores, 22 de marsupiais, 113 
de quirópteros e 65 de grandes mamíferos), sendo 90 delas endêmicas (Paglia et. al., 2012). 
Já para o Estado de São Paulo são conhecidas 79 espécies de mamíferos voadores, 45 
espécies de mamíferos de médio e grande porte e 82 de pequeno porte (roedores e 
marsupiais). Dentre estas espécies, 14 têm como localidade tipo cidades/áreas pertencentes 
ao estado (Vivo et al., 2011). 
 
Dos mamíferos ameaçados em nível nacional (MMA, 2003, 2008), 18% ocorrem na Mata 
Atlântica (Costa et al., 2005), sendo que destes a maior parte (proporcionalmente) são de 
mamíferos de médio e grande porte (Costa et al., 2005; Vivo et al., 2011; Paglia et al., 
2012). Dos mamíferos registrados para o Estado de São Paulo, 42 espécies estão 
ameaçadas de extinção, 23 espécies estão quase ameaçadas e 48 espécies são 
consideradas deficientes em dados (excluindo cetácea; SMA, 2014).  
 
Dentre os vários fatores que afetam negativamente a mastofauna de grandes animais, a 
perda e fragmentação dos habitats e a caça estão entre os principais. Estudos do efeito da 
fragmentação do habitat sobre a fauna mostram que espécies com alto requerimento de 
área, baixas abundâncias, e baixas taxas de crescimento populacional estão entre as 
espécies mais sensíveis a esse processo (Henle et al., 2004). Assim sendo, os mamíferos 
de maior porte e com extensas áreas de vida são particularmente afetados pelos efeitos 
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deletérios da fragmentação. Estudos demonstram que a riqueza da mastofauna de grandes 
animais é reduzida em áreas com forte pressão de caça e em fragmentos de tamanho 
reduzido (Chiarello, 1999, Michalski & Peres, 2007) e os grandes predadores, fortemente 
dependentes da floresta, tendem a desaparecer e serem substituídos por predadores 
menores e com hábitos mais generalistas (Laurance, 1994; Dotta, 2008; Hulle, 2007). Este 
fato já pode ser observado na lista mais atual de fauna ameaçada (SMA, 2014; MMA, 2008, 
2010), a qual evidencia que os mamíferos mais ameaçados são os carnívoros e os primatas, 
o primeiro devido sua baixa abundância e necessidade de extensas áreas de vida, e o 
segundo devido sua restrição a ambientes florestais. 
 
Por este motivo os mamíferos são bons indicadores do grau de conservação dos ambientes 
em que ocorrem (Umetsu & Pardini, 2007). Ainda mais os mamíferos de médio e grande 
porte, espécies carismáticas e de grande visibilidade, muitas vezes consideradas espécies-
bandeira ou chave, sendo assim frequentemente utilizadas em estudos de monitoramento 
de fauna, diagnósticos ambientais e planos de manejo (Espartosa, 2009). 
 
Dessa forma, o objetivo do presente estudo é levantar e caracterizar a mastofauna do 
PNMAR em São José dos Campos, São Paulo, utilizando-se de dados primários e 
secundários, de forma a oferecer subsídios para a estruturação do Plano de Manejo da 
unidade. 
 
Materiais e Métodos 

 
Dados Secundários 
 
Para a elaboração da lista de dados secundários foram considerados estudos realizados em 
um raio de aproximadamente 100 km e a partir de levantamentos faunísticos realizados em 
vegetação e tamanho de fragmento florestal semelhante à encontrada na área de estudo. 
Além disso, muitas espécies de mamíferos percorrem grandes distâncias em busca de 
alimento, como por exemplo, os quirópteros, que podem apresentar uma área de vida de até 
500 ha (Estrada & Coates-Estrada, 2001), por este motivo espécies amostradas em regiões 
adjacentes apresentam grande possibilidade de ocorrer na área de estudo.  
 
O município onde o PNMAR se localiza, já sofreu grande descaracterização, devido à 
grande ocupação que ocorreu na região, no entanto o Parque sofreu menos esta pressão, 
sendo hoje um dos últimos remanescentes do Bioma Mata Atlântica próximo a uma área 
antropizada, possuindo uma grande biodiversidade (Meira, et al., 2008). Dessa maneira, 
provavelmente, espécies mais sensíveis à fragmentação de hábitat desapareceram, 
predominando espécies de ambientes abertos e generalistas por apresentar maior 
resistência à fragmentação (Umetsu & Pardini, 2007; Paise, 2010), sendo este fato também 
levado em consideração na busca por dados secundários.  
 
Por fim, os dados secundários utilizados para consolidar uma lista de possíveis espécies 
presentes no PNMAR, foram compilados de publicações cientificas em banco de dados de 
acesso público e outras disponibilizadas pelos próprios autores no formato digital e foram 
selecionadas de acordo com os aspectos ditos anteriormente: levantamentos realizados nas 
regiões adjacentes ao município de São José dos Campos e/ou que foram realizados em 
vegetação semelhante. 
 
Para a elaboração da lista de espécies de mamíferos foram realizadas pesquisas nas 
seguintes bases:  
 
• Táxeus: http://www.taxeus.com.br 
• Google Acadêmico 
• Detalus – USP 
• Acervus – UNICAMP 
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• Athena – UNESP 
• Periódicos Capes. 

 
Para a realização da pesquisa foram utilizados os termos: “mamíferos” ou “mastofauna” ou 
“mammals” ou “Mammalia” ou “morcegos” ou “bats” ou “chiroptera”, estes foram 
pesquisados com “São José dos Campos” ou “Augusto Ruschi” ou “Horto Florestal”. 
 
Todos os táxons listados até o nível de espécie foram categorizados quando ao grau de 
preservação para o estado de São Paulo (SMA, 2014), para o Brasil (MMA, 2008) e para o 
mundo (IUCN, 2014). A nomenclatura e ordenamento taxonômico seguiram os critérios de 
Paglia et al. (2012).  

 
Tabela 68. Principais referências utilizadas para caracterização regional por meio de dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Região  Coordenada  

Estudo Técnico 
Ambiental com 
enfoque para a criação 
da Unidade de 
Conservação Parque 
Natural Municipal 
Augusto Ruschi. 

MEIRA, M. B. PNMAR 
(UTM) 23K 

404916/7448586 
404135/7449632 

Levantamento e senso 
de primatas em 
fragmentos florestais 
na região de Sousas e 
Joaquim Egídeo, 
Campinas, SP. 

LIMA, E. F. Campinas, SP.  

A survey of mid and 
large bodied mammals 
in Núcleo 
Caraguatatuba, Serra 
do Mar State Park, 
Brazil. 

NORRIS, D.; 
RAMÍREZ, J. M.; 

ZACCHI, C.; 
GALETTI, M. 

Caraguatatuba, SP. (WGS84) 45º 25' 57" W 
and 23º 35' 52" S 

Uso de ambientes por 
mamíferos em área de 
Floresta Atlântica com 
plantios de eucaliptos 
no Vale do Paraíba/SP 

OLIVEIRA, M. F. Vale do Paraíba, 
SP.  

Densidade, tamanho 
populacional e 
conservação de 
primatas em um 
fragmento de Mata 
Atlântica no sul do 
estado de Minas 
Gerais, Brasil. 

COSTA, M. D.; 
FERNANDES, F. A. 
B.; HILÁRIO, R. R.; 

GONÇALVES, A. V.; 
SOUZA, J. M. 

Parque Natural 
Municipal de Pouso 
Alegre (PNMPA), 

MG. 

(WGS84) 22°13'S e 
45°58'O 

Caracterização e 
monitoramento da 
fauna de peixes, 
anfíbios, répteis, 
mamíferos e aves na 
área de influência do 
Centro de Disposição 
de Resíduos CDR – 
Pedreira e região do 
Parque Estadual da 
Cantareira (São Paulo 
- SP) adjacente ao 

CASTRO, C. R.; 
VULTÃO, J. G.; 
SILVA, E. P.; 

FAVORITO, S. E. 

Parque Estadual da 
Cantareira, SP. 

(WGS84) 23° 24′ 5″ S, 
46° 35′ 24″ W 
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Nome do Estudo Autores Região  Coordenada  

empreendimento. 

Bat flies (Diptera: 
Streblidae, 
Nycteribiidae) parasitic 
on bats (Mammalia: 
Chiroptera) at Parque 
Estadual da 
Cantareira, São Paulo, 
Brazil, parasitism, 
rates and host-parasite 
associations. 

BERTOLA, P. B.; 
AIRES, C. C.; 

FAVORITO, S. E.; 
GRACIOLLI, G. 

AMAKU, M.; PINTO-
DA-ROCHA, R. 

Parque Estadual da 
Cantareira, SP. 

(WGS84) 23° 24′ 5″ S, 
46° 35′ 24″ W 

Plano de Manejo do 
Parque Natural 
Municipal do Trabiju - 
Anexo I 

-PELLIN, A; REIS, 
J.C. 

Parque Natural 
Municipal do 

Trabiju (PNMT), 
Pindamonhangaba 

no Vale do rio 
Paraíba Paulista, 

SP 

(UTM) E 430000/N 
7446000; 

E 470000/N 7490000 

 
Dados Primários 
  
Com o propósito de levantar e caracterizar a comunidade de médios e grandes mamíferos 
presentes na UC, e dessa maneira subsidiar a estruturação do Plano de Manejo da unidade, 
foram utilizados dois métodos complementares de amostragem: 
 
Armadilhas-fotográficas: Os mamíferos de médio e grande porte foram registrados por meio 
de armadilhas fotográficas (Figura 143 A e B), este método fornece um registro confiável da 
presença das espécies no local, além de, algumas vezes, permitir a individualização dos 
animais por meio de cicatrizes, manchas, listras e a contabilização do número de indivíduos 
(Alves & Andriolo, 2005). Foram instaladas seis armadilhas fotográficas (Figura 144; Tabela 
69) ao longo do PNMAR. As armadilhas foram colocadas a aproximadamente 40 cm do solo 
em localidades potenciais de acesso a recursos alimentares e fontes de água. Iscas como 
banana, manga, abacaxi, sal grosso, ração úmida para cães ou gatos, bacon ou calabresa e 
abóbora foram usadas e colocadas a 1 m de distância da armadilha fotográfica modelo 
TIGRINUS (Figura 143 A e B). As câmeras ficaram expostas por quatro noites 
consecutivas, num total de 24 armadilhas-noite. 
 
Tabela 69. Coordenadas (UTM, DATUM SAD 69) das armadilhas fotográficas dispostas durante o 
Levantamento de Mastofauna do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, São José dos Campos - 
SP. 

Armadilhas fotográficas 
Coordenadas 23K 

UTM X UTM Y 

Câmera 1 404012.00 m E 7448231.01 m S 

Câmera 2 403816.84 m E 7448244.34 m S 

Câmera 3 404652.43 m E 7448275.28 m S 

Câmera 4 403720.36 m E 7449218.90 m S 

Câmera 5 404855.42 m E 7448482.01 m S 

Câmera 6 404728.46 m E 7449099.99 m S 
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Figura 143. Armadilhas Fotográficas instaladas em campo. A) Armadilha fotográfica Modelo 
TRIGRINUS; B) Armadilha fotográfica Modelo TIGRINUS instalada em campo com isca. 

 

 
Figura 144. Localização geográfica das armadilhas fotográficas na área do PNMAR em São José dos 
Campos, SP, visitados durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 
2014. 
Fonte: Digital Globe/Google Earth (modificado). 
 
Procura Ativa: foram realizadas buscas de registros por meio de observações diretas e 
indiretas (rastros, fezes, crânios e carcaças de animais encontrados mortos) de mamíferos 
de hábitos diurnos e noturnos em horários variados ao longo de todo o Parque (Figura 146 
a Figura 152; Tabela 70). O esforço foi medido em horas de observação (busca direta a pé 
e/ou de carro). As pegadas constituem indicadores importantes da presença de espécies 
visualmente difíceis de serem registradas (Pardini et al., 2003). Rastros, fezes e demais 
vestígios encontrados foram registrados como indicativo da presença das espécies. Os 
manuais de Becker & Dalponte (2013) e Mamede e Alho (2008) foram utilizados para 
auxiliar nas identificações dos vestígios e pegadas.  
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Complementarmente, foram feitas entrevistas com funcionários do PNMAR e frequentadores 
do local (Grupo Suçuarana) para registrar espécies existentes na área, mas que não tiveram 
seus rastros detectados na presente campanha pela equipe técnica. Vale ressaltar que os 
dados de entrevistas servem apenas para complementar o inventário. Esses dados devem 
sempre ser analisados com cautela e a presença das espécies citadas podem vir a ser 
confirmadas durante estudos futuros na área do PNMAR. 
 
Os mamíferos foram analisados quanto ao número de espécie e número de registros. As 
espécies amostradas foram caracterizadas por seu endemismo quanto aos biomas 
brasileiros (Reis et al., 2011; Paglia et al., 2012) e à presença em listas oficiais de espécies 
ameaçadas de extinção (SMA, 2014; IUCN, 2013; MMA, 2008). A classificação taxonômica 
e nomenclatura das espécies seguiram Wilson e Reeder (2005), Reis et al. (2011), Gardner 
(2008) e Paglia et al. (2012). 
 
Tabela 70. Coordenadas (UTM, DATUM SAD 69) das transecções realizadas durante a busca-ativa 
para amostragem de mamíferos na área da PNMAR em São José dos Campos, SP. 

Pontos Trilhas 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 
1 Trilha Suçuarana 404240.81 m E 

403575.54 m E 
7448249.13 m S 
7448520.69 m S 

2 Trilha do Sagui 404613.54 m E 
404393.00 m E 

7448291.00 m S 
7448304.00 m S 

3 Trilha Mirante 403583.62 m E 
404601.74 m E 

7449255.32 m S 
7450002.18 m S 

4 Trilha Mirante Eucalipto 403397.00 m E 
404364.95 m E 

7448940.00 m S 
7448160.95 m S 

5 Trilha Caixa D´água 404560.00 m E 
404745.00 m E 

7448284.00 m S 
7448235.00 m S 

6 Lago do Acero 404904.82 m E 7448705.23 m S 

7 Estrada que corta o PNMAR 404338.00 m E 
403583.00 m E 

7448226.00 m S 
7449255.00 m S 

8 Lago Lontra 404282.95 m E 7448281.71 m S 

 
 

 
Figura 145. Biólogos realizando busca ativa na área do PNMAR em São José dos Campos, SP, 
durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014. 
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Figura 146. Localização das Trilhas de interesse na área do PNMAR em São José dos Campos, SP, visitados durante a campanha de campo realizada entre os 
dias 10 e 14 de janeiro de 2014.  
Fonte: Digital Globe/Google Earth (modificado). 
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Figura 147. Fotos dos pontos amostrados durante o Levantamento de Mastofauna na área do 
PNMAR em São José dos Campos, SP. A- Trilha Suçuarana; B- Trilha Mirante; C- Trilha Caixa 
d´água; D- Trilha do Sagui; E- Lago do Aceiro; F- Lago da Lontra. 

 
Resultados e Discussão 

 
Dados Secundários 
 
Os resultados do levantamento de dados secundários indicam que existem  110 espécies de 
mamíferos possíveis de ocorrerem na área do PNMAR (Anexo 16). Estas espécies estão 
distribuídas em nove ordens e 27 famílias.  Dentre as ordens de mamiferos possíveis de 
ocorrem na área do PNMAR, a ordem Chiroptera foi a mais representativa com 32 espécies 
registradas, sendo a família Phyllostomidae a mais rica, com 17 espécies, seguida pela 
ordem Rodentia com 31 espécies, sendo a familia Cricetiadae a mais rica, com 20 espécies. 
As demais ordens encontradas foram Didelphimorphia (1 familia, 7 espécies), Pilosa (2 
familias, 3 espécies), Cingulata (1 familia, 6 espécies), Perissodactyla (1 familia, 1 espécie), 
Artiodactyla (2 familias, 6 espécies), Primates (4 familias, 8 espécies) e Carnivora (5 
familias, 16 espécies) (Anexo 16). 
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Dentre as espécies listadas, 19 são categorizadas como “espécie ameaçada” de extinção 
para o estado de São Paulo, nove como “quase ameaçada” e seis estão classificadas como 
“deficiente de dados” (SMA, 2014). Para a lista nacional de espécies ameaçadas de 
extinção foram observados 13 registros na categoria “ameaçado”, destes o bugio - Alouatta 
guariba consta como “criticamente em perigo”, o mono-carvoeiro - Brachyteles arachnoides 
como “em perigo” e 11 outros táxons como “vulnerável”, além de três espécies classificadas 
como “deficientes de dados” (MMA 2008). De acordo com a IUCN (2014), para a lista 
mundial, existem sete espécies ameaçadas, sendo o mono-carvoreiro - Brachyteles 
arachnoides classificado como “em perigo” e outros seis táxons como “vulnerável”, além de 
oito espécies classificadas como “quase ameaçadas” e seis como “deficientes de dados”. 
 
Aparentememente o PNMAR apresenta elevado potencial para a conservação de diversos 
grupos de mamíferos. Também notou-se a possível presença de diversas espécies 
predadores de topo de cadeia, o que pode indicar uma fauna bem estabelecida devido as 
necessidades alimentares destas espécies. Além disso, a área estudada apresentou 
elevado número de espécies ameaçadas, o que reforça a necessidade de preservação 
destes ambientes. No entanto, cabe salientar que estas espécies são de possíveis 
ocorrencias, e como o parque no passado sofreu corte seletivo, uma parte foi fazenda de 
café e parte sofreu queimadas, é provavel que espécies mais sensíveis à fragmentação de 
hábitat não estejam mais presentes, predominando espécies de ambientes abertos e 
generalistas por apresentar maior resistência à fragmentação (Umetsu & Pardini, 2007; 
Paise, 2010). 

 
Dados Primários 
 
Considerando todas as trilhas amostradas do PNMAR em São José dos Campos, SP, 
durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014, foram 
registradas diretamente (busca ativa e armadilhas fotográficas) 12 espécies de mamíferos 
silvestres, pertencentes a seis ordens e nove famílias (Anexo 17). No entanto, somando-se 
os relatos obtidos por meio de entrevistas esse número sobe para 34 espécies. Nas trilhas e 
no entorno do Parque também foram encontrados mamiferos domesticos, Felis catus (gato-
domestico), Canis familiaris (cachorro-domestico) e Bos taurus (gado). 
 
No total, foram efetuados 37 registros somando-se busca ativa e armadilhas fotográficas, 
sendo o maior número de registros realizado por meio da busca ativa (20, 54%), seguido por 
17 registros (ou 45,9% dos 37 registros) obtidos pelas armadilhas fotográficas. O método de 
busca ativa também foi mais rico, sendo amostradas nove espécies, enquanto as 
armadilhas apresentaram apenas duas espécies silvestres e uma doméstica. Dos registros 
efetuados pelas cameras 15 foram de quati (Nasua nasua), um de gambá e um de cachorro 
doméstico (Figura 150). Dos registros efetuados por meio da busca ativa a espécie tatu-
galinha (Dasypus novemcinctus) foi a mais observada (20%), seguida pelo tatu-peba 
(Euphractus sexcinctus) (15%). 
 
Vinte e duas espécies foram avistadas por funcionários ou usuários do Parque, relatadas em 
entrevista, e não entraram nas análises acima descritas (com exceção das também 
registrados pela equipe de diagnóstico, como sagui, paca e esquilo). Entre as espécies 
registradas apenas por entrevistas, no presente estudo, as de maior destaque são as 
pertencentes à ordem Carnivora, como os felinos onça-parda (Puma concolor) e a 
jaguatirica (Leopardus pardalis), e o canídeo lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) (Figura 
148). Estas espécies são ameaçadas de extinção, tanto para o Estado de São Paulo como 
para o Brasil (SMA, 2014; MMA, 2008, 2010). A presença destas espécies deve ser rara na 
área de estudo e provavelmente são indivíduos em migração/deslocamentos regionais ou 
animais residentes, mas encontrados em baixa abundância. 
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Figura 148. Pontos de ocorrência de espécies ameaçadas da mastofauna no PNMAR. 
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Levando-se em conta as entrevistas e os registros obtidos um total de 34 espécies silvestres 
foram detectadas (Anexo 17), pertencentes a oito ordens e 19 famílias. Sendo a ordem 
Carnivora a mais rica, apresentando um total de 11 espécies distribuídas em cinco famílias. 
No entanto, vale ressaltar que a ordem Carnivora teve apenas duas espécies registradas 
diretamente pela equipe técnica (cachorro-do-mato e quati) e as demais espécies, relatadas 
por meio de entrevistas, deverão ser confirmadas por futuras pesquisas no Parque (Anexo 
16). 
 
Quando comparados os resultados primários com os secundários (somente grandes 
mamíferos), vemos que os dados obtidos durante a campanha de campo representaram 
64,5% da riqueza de possível ocorrência (48 espécies), se considerarmos as entrevistas, 
mas se levarmos em consideração apenas os dados observados diretamente este resultado 
cai para 18,75%, sem o acréscimo de nenhuma espécie nova. Este resultado deve-se ao 
fato de se tratar de um levantamento rápido, e ainda das condições de campo, onde o solo 
compactado e a alta abundância de folhiço em diversas trilhas dificultam a visualização de 
rastros/vestígios dos mamíferos. Além disso, a grande disponibilidade de alimento nesse 
período do ano, devido às chuvas, resultou em menor interesse por parte dos mamíferos 
pelas iscas utilizadas para atração destes.  
 
Uma análise da comunidade de mamíferos mostra que a maioria das espécies registradas 
(61,76%, 21 espécies das 34) é capaz de utilizar tanto ambientes florestais como áreas 
abertas (Figura 149). A Figura 150 mostra que a mastofauna registrada pode ser agrupada 
em nove guildas diferentes em relação à dieta, as espécies onívoras junto com as 
herbívoras/frugívoras, são as mais representativas, respectivamente com, 29,41% (10 
espécies) e 17,65% (6 espécies), as demais dietas tiveram entre quatro (11,76%) e um 
(2,94%) representante. Este resultado, espécies onívoras mais comuns sem preferencia de 
habitat, era esperado, uma vez que a área do PNMAR amostrada, embora seja um refúgio 
da fauna da região pela sua inserção em uma área antropizada, é uma área fragmentada e 
secundária, fornecendo um ambiente propício para espécies oportunistas. 
 

 
Figura 149. Porcentagem de espécies de mamíferos registrados de acordo com o habitat 
preferencial, segundo Paglia et al. (2012). 
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Figura 150. Porcentagem de espécies de mamíferos registrados de acordo com a dieta preferencial, 
segundo Paglia et al. (2012). Abreviatura: ca=carnívoro, hb=herbívoro, hb/fr=herbívoro/frugívoro, 
in/on=insetívoro/onívoro, fr/gr=frugívoro/granívoro, myr=mirmecófago, on=onívoro, ps=piscívoro, 
fo=folívoro. 
 
A maioria das espécies encontradas no PNMAR, são animais com distribuição ampla no 
Brasil, com ocorrência em vários biomas (Reis et al., 2011; Paglia et al., 2012) e tipos de 
habitat. Portanto, são espécies com alguma tolerância às alterações na qualidade da 
vegetação e com grande capacidade de deslocamento entre os fragmentos de vegetação 
nativa e a matriz antrópica. Algumas espécies são perseguidas e caçadas pelo homem para 
lazer, consumo e/ou tráfico (com as espécies de tatu, veado, paca) e algumas espécies são 
também considerados pragas para a agricultura ou predadoras de animais domésticos. 
Portanto, a proximidade com o homem, juntamente com a ausência de refúgios naturais, 
constituem as maiores ameaças aos médios e grandes mamíferos da região (Reis et al., 
2011; MMA, 2008). Além disso, alguns autores citam o papel crucial de rodovias como filtros 
das espécies animais, tanto pelo seu alto risco de mortalidade, como devido ao barulho, 
trepidação e luzes que geram (Colchero et al., 2011). Este é um fator que pode estar 
intimamente ligado com a baixa diversidade e principalmente a ausência de espécies de 
topo de cadeia (quando analisado só os registros diretos) na área do PNMAR, uma vez que 
este é dividido por uma estrada. 
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Figura 151. Registro de espécies por pegada e outros vestígios na área do PNMAR em São José dos 
Campos, SP, durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014. A- 
Fruto comido por esquilo; B- pegada de capivara; C- toca de tatu-peba; D- pegada e fuçada de porco-
do-mato. 
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Figura 152. Registro de espécies por avistamento, pegada e armadilha fotográfica na área do 
PNMAR em São José dos Campos, SP, durante a campanha de campo realizada entre os dias 10 e 
14 de janeiro de 2014. A- fezes de cachorro-do-mato, Cerdocyon thous; B- pegada de veado-
catingueiro, Mazama gouazoubira; C- gambá, Didelvis albiventris; D- quati, Nasua nasua; E- cuíca-
de-quatro-olhos, Metachirus nudicaudatus; F- pegada de tatu-galinha, Dasypus novemcinctus (Foto: 
Angela Pellini). 
 
Espécies de Interesse para a Conservação do PNMAR 
 
Durante o levantamento de dados primários diretos, utilização de armadilha fotográfica e 
realização de busca ativa, não houve o registro de espécies raras ou endêmicas. Algumas 
espécies detectadas por meio dos métodos citados acima, como o veado-catingueiro e a 
paca, embora não sejam ameaçadas nem raras, são de interesse para a conservação 
devido sua forte pressão de caça, atividade, segundo funcionários, de frequente ocorrencia 
no interior do Parque. Levando em consideração o levantamento da mastofauna feito por 
meio de entrevista, temos diversas espécies de interesse para conservação, seja devido o 
seu grau de ameaça, sua importância ecológica e/ou por poderem ser utilizados como 
biondicadores. As espécies são onça-parda, jaguatirica, lobo-guará, lontra e veado-mateiro.  
 
A onça-parda é um animal de topo de cadeia devido a sua dieta alimentar, carnívora, 
espécies de topo de cadeia costumam apresentar baixa densidade e dependem de extensa 
área de vida para sua sobrevivência, sendo este o motivo de seu destaque quanto à fauna 
amostrada. Outra espécie de destaque devido a sua necessidade de extensa área de vida é 
o lobo-guará, embora ele seja pertencente à Ordem Carnivora, este apresenta uma dieta 
rica em frutos, inserindo carne algumas poucas vezes, esta espécie caracteriza-se por sua 
cor alaranjada em todo dorso e por suas pernas bem longas, chegando a ser 
desproporcionais comparada ao resto do corpo (Reis et al., 2011). A lontra é uma espécie 
aquática que se alimenta de peixes, devido sua restrição alimentar bem como sua 
dependência de corpos de agua limpos, essa espécies é de especial atenção. Por fim, o 
veado-mateiro é de interesse para conservação devido a forte pressão de caça que sofre e 
a necessidade assim como as demais espécies de extensa área de vida para sua 
sobrevivência.  
 
Vale destacar, que a presença do sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) precisa de 
confirmação, sendo esta uma espécie exótica que se alimenta de frutos insetos, néctar e 
goma, sendo esta última a base de sua dieta (Reis et al., 2011). O sagui-de-tufo-branco foi  
introduzido em várias matas do Brasil, sendo que na região sudeste há registros de sua 
convivência em habitats ocupados pelas espécies sagui-de-tufos-pretos (Callithrix 
penicillata) e o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita). Esta última espécie, o sagui-da-
serra-escuro, é nativa e ameaçada, e foi localizada no PNMAR por pesquisadores da 
empresa COPEL. Desta forma, este plano de manejo recomenda o monitoramento da 
ocorrência dessas espécies e uma avaliação populacional. 
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Considerações Finais  
 
O levantamento realizado entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2014 resultou na amostragem 
de 34 espécies da mastofauna, esta riqueza é baixa quando comparada com os dados 
secundários da região (110), no entanto neste último há a inclusão das espécies de 
mamíferos voadores e roedores aumentando substancialmente a riqueza, assim se 
considerarmos apenas as espécies de médio e grande porte temos um total de 48 espécies. 
 
Considerando as alterações/perturbações ambientais não naturais existentes na área do 
PNMAR, verifica-se que das espécies silvestres amostradas há a predominância de 
espécies com hábitos generalistas que em sua maioria, são espécies capazes de ocorrer 
em áreas tanto abertas como florestadas. Além disso, houve o registro e observação de 
espécies domésticas no entorno e dentro do Parque, como cachorro, gato e gado. Em áreas 
onde há o pisoteio de animais domésticos de maior porte como cavalos e gado, há uma 
diminuição da ocorrência de pequenos mamíferos, que por sua vez fazem parte da cadeia 
alimentar de mamíferos de maior porte. Assim, a fauna da região, já empobrecida em virtude 
do pequeno tamanho dos fragmentos, pode ser ainda mais reduzida, pois os grandes 
mamíferos podem abandonar a área do PNMAR em busca de locais com maior 
disponibilidade de alimento.  
 
A diversidade e abundância de mamíferos registrada no PNMAR ressaltam a importância da 
área de estudo em relação ao contexto de fragmentação da região em que está inserida. 
Trata-se de remanescente do Bioma Mata Atlântica que apresentam traços de baixo a 
médio grau de distúrbio antrópico. O número de espécies residentes de acordo com o 
diagnóstico primário foi bem expressivo quando se considera o resultado das entrevistas, 
podendo estes dados serem confirmados em estudos futuros dentro do PNMAR.  
 
Pressões e Ameaças / Pontos Fortes e Oportunidades 
 
Um dos maiores impactos aos ecossistemas, decorrentes de atividades humanas, é a 
fragmentação dos habitats. Os efeitos da fragmentação florestal sobre a avifauna são bem 
conhecidos, e na maioria das vezes extremamente prejudiciais, estando ligadas, 
principalmente, a mudanças na estrutura da vegetação (Bierregaard & Lovejoy 1989), 
disponibilidades de recursos alimentares, capacidade de dispersão e locomoção entre 
fragmentos e efeitos de borda (Restrepo & Gómez 1998). 
 
Atualmente, no PNMAR, a perda e fragmentação florestal são causadas principalmente pela 
ocupação por moradores no seu entorno, criação de trilhas clandestinas e extração ilegal do 
palmito-juçara (Euterpe edulis), onde foram constatadas centenas dessas palmeiras 
ameaçadas de extinção no “pós corte”. Outro fator importante é que o Parque sofreu um 
incêndio de grandes proporções há alguns anos. Além disso, anteriomente o PNMAR fora 
uma grande fazenda de café. Esses impactos afetam principalmente espécies estritamente 
florestais que forrageiam nos extratos mais baixos da floresta, pertencentes ao grupo dos 
insetívoros de sub-bosque, espécies escaladoras de tronco e grandes frugívoros. A 
intensidade desses impactos pode ser verificada na avifauna registrada em campo, espécies 
mais especialistas como os pertencentes às famílias Thamnophilidae, Dendrocolaptidae, 
Cracidae e Tinamiformes estavam ou ausentes, com exceção de algumas poucas espécies 
(e.g. Rhopis gularis, Campylorhamphus falcularius e Penelope obscura). 
 
Por outro lado, a perda e fragmentação da vegetação acarretam o aumento da abundância 
de espécies típicas de ambientes abertos e/ou sinatrópicos. Ou seja, o mesmo favorece a 
colonização dessas espécies, como o urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), o quero-
quero (Vanellus chilensis) e o tiziu (Volatinia jacarina), além do aumento no número de 
espécies de bordas florestais como o pitiguari (Cyclarhis gujanensis) e o neinei 
(Megarynchus pitangua).  
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O PNMAR é cortado no sentido norte/sul por uma estrada de livre acesso. A presença desta 
estrada pode ocasionar atropelamentos da fauna, além de facilitar a ação de caçadores e 
palmiteiros. Estima-se que cerca de 80% do palmito comercializado no Estado de São Paulo 
seja de origem ilegal, com a extração feita, muitas vezes em áreas de preservação 
ambiental. O corte em grande escala das palmeiras de palmito juçara pode desequilibrar o 
ambiente, visto que esta é uma espécie chave, devido aos frutos apreciados por diversas 
espécies. Além do problema ambiental a ação dos palmiteiros clandestinos ainda se 
constitui num problema social, visto que nas cidades do Vale do Paraíba a extração é feita 
por quadrilhas especializadas que muitas vezes aliciam adolescentes (Folha de São Paulo, 
2001). 
 
O fluxo de automóveis e caminhões nas avenidas, ruas no entorno e a estrada que corta o 
Parque acarretam no aumento do nível de pressão sonora sobre a avifauna local. As aves 
dependem de sinais acústicos para estabelecer e manter territórios, atrair parceiros e 
manutenção dos casais e integração social. Apesar dos poucos estudos disponíveis sobre 
esse tópico na literatura, a pressão do ruído pode prejudicar a eficiência dos sistemas de 
comunicação acústica das aves, com alteração na frequência de canto, diminuição de 
vocalização, aumento na taxa de predação e diminuição no sucesso reprodutivo. 
 
Os mamíferos de médio e grande porte estão entre os grupos mais utilizados para a 
alimentação humana, para a criação de animais domésticos, e para a confecção de 
artefatos (Cuarón, 2000). A caça serve tanto para a subsistência como para o comércio de 
animais vivos ou de produtos derivados (Redford, 1992), e também para a recreação. 
Apesar de ser proibida por lei federal, a caça é praticada de forma contínua e intensa em 
diversas partes do Brasil, inclusive na região do PNMAR. Durante a campanha de campo 
foram encontrados indícios antigos dentro da mata, no entanto o relato de sua existência foi 
mencionado por vários funcionários do PNMAR, inclusive a menção de atividades recentes 
relacionadas à caça de tatu e paca. Estas atividades podem comprometer ainda mais, a 
presença de mamíferos de maior porte nos fragmentos ainda restantes. Algumas espécies 
de aves também sofrem pressão de caça tais comocomo o inhambugraçu (Crypturellus 
obsoletus) e o jacuaçu (Penelope obscura) ou cobiçadas para criação, como o trinca-ferro-
verdadeiro (Saltator similis). Medidas de fiscalização pelo órgão ambiental fiscalizador 
responsável são necessárias para coibir essas atividades. Além disso, atividades de 
educação ambiental com a comunidade no entorno, podem colaborar para minimizar o 
problema, levando a própria população a agir como fiscais do meio ambiente inibindo 
atividades deste tipo.  
 
Dentro da área do PNMAR, nos pontos H13 e H15 (relatório herpetofauna), foram 
encontrados exemplares de tilápia, espécie oportunista que adapta-se facilmente a 
ambientes lênticos, toleram grandes variações de temperatura e baixo nível de oxigênio 
dissolvido na água. Todas as espécies de tilápia introduzidas no país (Tilapia rendalli e 
Oreochromis spp.) são agressivas, de hábito alimentar onívoro e se reproduzem 
precocemente. As tilápias são predadoras de espécies aquáticas nativas, não só de peixes, 
mas também de girinos, além de possuírem rápido aumento populacional com consequente 
competição por alimento e espaço com as espécies nativas (I3N Brasil, 2014). Também foi 
registrada a ocorrência de sagui-de-tufos-brancos espécie exótica que compete por recursos 
com a espécie nativa de sagui da região, o sagui-da-serra-escuro. 
 
Outra ameaça à fauna local é a presença de animais domésticos como cães e gatos. 
Recente pesquisa indicou que, só nos Estados Unidos, os gatos domésticos são 
responsáveis pela morte de 1,4 bilhão a 3,7 bilhões de pássaros e entre 6,9 bilhões e 20,7 
bilhões de mamíferos por ano, além de milhões de répteis e anfíbios (Loss et al., 2013). No 
PNMAR cães e seus rastros foram observados tanto em áreas mais abertas, como dentro 
das áreas de mata (Figura 153). Esses cães podem ser tanto animais abandonados, quanto 
de caçadores e podem representar predadores e competidores da mastofauna silvestre e 
ainda alguns destes cães que vivem dentro do Parque são alimentados pelos funcionários 
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reforçando assim a permanência destes no PNMAR. Além de serem potenciais 
transmissores de doenças para os animais residentes. Segundo Espartosa (2009), existe 
uma relação positiva entre o total de pessoas residentes e de cães domésticos no entorno 
de remanescentes, o que explica a alta frequência destes animais no entorno do PNMAR 
que é vizinho a vários bairros. A forma mais eficiente de reverter esse quadro seria a 
realização de campanhas de castração de animais de estimação e de propriedade 
responsável e consciente. Essa medida não só solucionaria o problema do conflito de 
animais domésticos e silvestres como também o problema de abandono e maus tratos de 
animais domésticos.  
 

  
Figura 153. Registros feitos dentro da PNMAR. A- foto tirada por armadilha fotográfica de cachorro-
doméstico; B- trilha de palmiteiro. 
 
Em relação aos pontos fortes e oportunidades observa-se que, em geral, o PNMAR possui 
uma mata em bom estado de conservação, corpos d’água despoluídos e seus aceiros se 
encontram limpos, com exceção de um ponto onde havia uma grande quantidade de 
bambus secos caídos no aceiro. A manutenção dos aceiros é de grande importância para se 
evitar risco de incêndios no local, como o ocorrido a alguns anos, que resultou em perda de 
vegetação arbórea com substituição por bambus em alguns pontos atingidos pelo fogo.  
 
Ao analisar o entorno do PNMAR, é possível perceber os potenciais pontos de 
conectividade na sua porção noroeste possibilitando o deslocamento da mastofauna entre 
eles, o mesmo não ocorre para sua porção ao leste, aumentando o efeito de borda e 
impossibilitando o deslocamento. A presença no interior do Parque de lagoas e pequenos 
córregos limpos, é um bom potencial para os estabelecimentos de espécies que 
sabidamente estão associadas aos cursos d´agua, como mão-pelada, cutia, capivara entre 
outros. 
 
A área possui potencial para desenvolvimento da atividade de observação de aves que é 
uma atividade que se resume em “colecionar avistamentos”. A presença de espécies 
ameaças no PNMAR, como o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), e espécies 
incomuns, como o trovoada (Drymophila ferruginea), o arapaçu-de-bico-torto 
(Campylorhamphus falcularius), a maria-cabeçuda (Ramphotrigon megacephalum), o olho-
falso (Hemitriccus diops), o trepador-de-coleira (Anabazenops fuscus) e a coruja-do-mato 
(Strix virgata), podem servir como atrativo para observadores. Não obstante, o fato da UC 
estar localizada numa área de fácil acesso e não muito distante de grandes centros, 
favorece o acesso de observadores, além de permitir a visita de escolas para aulas de 
educação ambiental. 
 

3.4. Fogo e Outras Ocorrências Excepcionais 
 
O PNMAR não dispõe de um sistema de registros de ocorrência de fogo em seu interior e 
entorno, o que impede a realização de uma análise espacial e temporal deste fenômeno. 
Segundo relato do Sr. Marcos Antônio do Carmo, o mais antigo funcionário do Parque, nos 
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últimos 20 anos ocorreu cerca de cinco incêndios no local, a maioria no limite noroeste do 
Parque, na região que faz contato com pastagens de propriedades do entorno. 
 
Segundo um boletim de ocorrência disponibilizado pela gestão do Parque, no ano de 2003 
ocorreu um incêndio que chegou a queimar cerca de 3 alqueires de mata. Neste boletim 
ainda consta que o fogo teve origem em propriedades vizinhas e que os funcionários do 
Parque participaram do combater deste incêndio, mas sendo necessário acionar a polícia 
florestal.  
 
Mais recentemente, no ano de 2006, ocorreu um incêndio que teria atingido cerca de 12 
hectares de mata na região da mina d’água, que fica na estrada municipal Antônio Ferreira 
da Silva, provavelmente ocasionado por transeuntes. Segundo Fochesato (2008), em 
setembro de 2007, um incêndio atingiu cerca de 21 hectares do interior da mata e teve 
duração de aproximadamente 38 horas. No entanto, segundo a Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros de São José dos Campos o incêndio teria sido maior, atingindo cerca de 72 
hectares (G1, 200739). 
 
Em agosto de 2010, um grande incêndio atingiu a propriedade lindeira ao Parque, 
provavelmente advinda de atividades de queimada de pasto (Figura 154). O fato do PNMAR 
fazer divisa com fazendas que possuem pastagens para criação de gado, torna a unidade 
altamente vulnerável, já que o manejo do pasto com fogo é uma pratica comum na região, 
sendo as estações de secas o período de maior vulnerabilidade. Além das queimadas do 
entorno decorrentes do manejo do pasto, constituem-se como potenciais propulsores de 
incêndio os acampamentos construídos no interior da unidade para a extração irregular de 
palmito e para caça. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL105336-605,00-
INCENDIO+DESTROI+MAIS+DE+ALQUEIRES+DE+HORTO+FLORESTAL.html 
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Figura 154. A. Incêndio ocorrido em propriedade lindeira ao PNMAR em agosto de 2010.B. Aceiro 
implantado ao longo dos limites do Parque no local onde ocorreu incêndio no ano de 2010. 
Fonte: A. Arquivo da Prefeitura Municipal de SJC. B. Angela Pellin. 
 
O incêndio mais recente, ocorreu em 23 de setembro de 2014 no interior do Parque, ao 
longo da estrada na região Sul desta UC, onde atualmente existe campo e árvores nativas. 
O incêndio teve inicio a noite e devastou uma área de 0,5 hectare e no boletim de ocorrência 
consta que o corpo de bombeiros foi acionado, mas não compareceu.  
 
Como forma de prevenir a ocorrência de incêndios no interior do PNMAR, no ano de 2010 a 
Prefeitura iniciou a implantação e manutenção de um aceiro com cerca de 2,4km e 4 metros 
de largura ao longo dos limites do Parque. O aceiro é limpo periodicamente pela equipe da 
Secretaria de Serviços Municipais (SSM), que utiliza equipamentos como roçadeiras e trator. 
Provavelmente devido a implantação deste aceiro, o incêndio ocorrido no ano de 2010 nas 
pastagens do entorno do Parque não atingiram a área. 
 
A UC não possui equipamentos básicos de combate a incêndios tais como abafadores, 
pulaski, mcleod, pás, machados, bombas de água, mangueiras, pinga fogo, bombas costais, 
dentre outros, ou ainda, equipamentos de proteção individual. Os funcionários também não 
possuem treinamento adequado para ações de prevenção e combate. É extremamente 
importante que estes profissionais participem de capacitações contínuas para que estejam 
preparados para agir em caso de ocorrência no PNMAR.  
 
Atualmente, o Parque conta com um Plano de Contingência da Secretaria de Serviços 
Municipais, onde diante de qualquer ocorrência (incêndio, invasão e etc), deverá solicitar 
auxilio a equipe de administração regional de plantão ou ao grupo de sobreaviso, quando 
esta ocorrência acontecer em horário não comercial. O PNMAR também conta com o apoio 
da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Policia Ambiental e etc para a resolução de 
ocorrência em seu interior. 
 
Além dos pontos relatados, destaca-se que é fundamental a elaboração de um plano de 
prevenção e combate aos incêndios. Coneglian et al., (2008) aponta que para um plano de 
prevenção são necessárias algumas informações e estatísticas sobre ocorrências anteriores 
de fogo e sobre aspectos gerais da área, tais como: a) registros dos locais das ocorrências 
para verificação das regiões onde o fogo é mais comum e elaboração de um mapa de risco; 
b) determinação das principais causas dos incêndios por região; c) determinação de 
períodos e duração das ocorrências e, d) determinação de áreas prioritárias para proteção, 
seja por conta da sua importância ambiental ou facilidade de propagação do fogo. 
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A identificação dessas informações básicas deve ser realizada com base em um sistema 
consistente de monitoramento e registros desses fenômenos, tanto na UC quanto em seu 
entorno. Isso permitirá a elaboração de um programa de sensibilização e educação 
ambiental relacionado ao uso do fogo para os moradores do entorno e a elaboração de um 
plano de prevenção e combate mais eficiente. 
 

3.5. Atividades Desenvolvidas em Consonância aos Objetivos da UC 
 

3.5.1. Uso Público 
 
A caracterização do uso público, envolvendo as atividades de visitação, recreação e de 
educação ambiental no PNMAR e seu entorno imediato ocorreu por meio de levantamento 
de dados secundários (bibliográficos, cartográficos e catalográficos) pesquisados nas bases 
de dados digitais com a utilização de palavras chave como: “lazer”, “zona norte”, 
“recreação”, “visitas”, “turismo”, “cultura”, “educação ambiental”, “áreas verdes”, “São José 
dos Campos”, “horto florestal”, “Reserva Ecológica Augusto Ruschi” e “Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi”. Também foi consultado o site da Prefeitura de São José dos 
Campos - secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente e Educação, bem como suas 
publicações e estudos técnicos relacionados ao PNMAR, além de refinamento de buscas de 
dissertações e teses em acervos digitais de bibliotecas universitárias, como da UNIVAP, de 
artigos científicos no SCIELO - Scientific Electronic Library Online Brazil e na busca livre. Os 
materiais disponibilizados pelo IPPLAN, SEMEA e Grupo Suçuarana, também foram 
analisados. 
 
Tabela 71. Principais referências utilizadas para caracterização regional por meio de dados 
secundários. 

Nome do Estudo Autores Região 
Coordenada geográfica 

da área de estudo 
Relatório Final do planejamento 
das atividades de Educação 
Ambiental para a Reserva 
Ecológica Augusto Ruschi (“Horto 
Florestal”) – futuro Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi 
(PNMAR) 

Federica Giovanna 
Fochesato PNMAR 404745,63 

7448237,81 

Dossiê  Grupo Suçuarana de 
Salvamento na Selva PNMAR 404745,63 

7448237,81 
 
De forma completar ao levantamento de dados secundários, foram realizadas saídas de 
campo nos dias 26 e 27/03, envolvendo observações diretas (Gil, 1995) no PNMAR e seu 
entorno. Este levantamento visou à caracterização dos atrativos do PNMAR para visitação 
pública, considerando beleza cênica, histórico, conflitos e estado de conservação. Os 
aspectos de interesse para este diagnóstico foram registrados por meio de coordenadas 
geográficas, fotografias e anotações. Estes campos foram realizados com a coordenação do 
plano de manejo e contaram como o apoio e acompanhamento de membros do Grupo 
Suçuarana.   
 
Este levantamento foi complementado com entrevistas semiestruturadas (Manzini, 
1990/1991), junto às diferentes instituições que interagem com o PNMAR e/ou entorno 
imediato ou que apresentem potencialidades, como órgãos públicos (Secretarias de Meio 
Ambiente, Turismo e Serviços Municipais, ONGs, associações e escolas, a fim de identificar 
sua percepção sobre o tema, trabalhos desenvolvidos e potenciais. Estas entrevistas foram 
realizadas de forma integrada à caracterização da Matriz Institucional (Anexo 5). Para as 
escolas também foi elaborado um roteiro específico, visando uma melhor caracterização 
(Anexo 18). 
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Tabela 72. Informações sobre os pontos amostrais do uso público. 

Pontos Descrição 
Coordenadas 

UTM X UTM Y 

1 Antigo Reservatório 404745,63 7448237,81 

2 Estrutura em Arco 404656,79 7448238,42 

3 Viveiro de mudas 404301,85 7448249,71 

4 Campo de Futebol 404948,99 7447579,62 

5 Mirante I 403438,51 7448956,83 

6 Mirante II 403123,56 7448347,43 

7 Mirante III 404607,52 7450013,84 

8 Mirante IV 404759,55 7449490,44 

 
 
Resultados e Discussão 
 
A legislação que rege a categoria parque admite o uso indireto de seus recursos naturais, 
como o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação40 e turismo ecológico (Brasil, 2002), sendo, neste sentido, a categoria menos 
restritiva do grupo de unidades de conservação de proteção integral. 
 
Os programas de uso público dos parques visam propiciar lazer e educação ambiental às 
populações locais e turistas, bem como despertar uma consciência crítica para a 
necessidade de conservação dos seus recursos naturais, além de esclarecer o público em 
geral sobre as responsabilidades, as dimensões e a importância dessas áreas na 
conservação da biodiversidade (MMA/IBAMA apud Freitas, Magalhães e Guapyassú, 2002).  
 
Neste sentido, as atividades de visitação desenvolvidas no parque são regulamentadas de 
forma a não conflitarem com o objetivo central da unidade, que é a preservação de seus 
ecossistemas. Assim, os programas de uso público visam compatibilizar a visitação com a 
conservação dos recursos naturais e culturais a fim de manter a integridade do ambiente. 
Para tanto, além do planejamento, são realizadas investigações sistematizadas e contínuas 
sobre os impactos do uso recreativo, as características dos visitantes e os tipos de usos 
praticados, assim como as condições ambientais do local, visando subsidiar as decisões de 
manejo e assegurar oportunidades de recreação com elevada qualidade (Takahashi, 2004). 
 
No entanto, a implantação satisfatória desses programas ainda constitui-se como desafio. 
Araújo (2012) chama a atenção para a realidade brasileira no que tange ao cumprimento 
dos objetivos das unidades de conservação, especialmente os parques. Para o autor, 
embora existam extensas áreas protegidas por UCs no país, nenhuma das categorias de 
manejo previstas SNUC vem cumprindo satisfatoriamente seus objetivos, a exemplo da 
categoria Parque, que está muito aquém de alcançar os objetivos relacionados à 
conservação, pesquisa e uso público. 
 
Com relação ao turismo em UC, Pádua (2010) destaca que dos 67 parques brasileiros 
federais e 190 estaduais, apenas 20 de cada esfera estão abertos à visitação pública. Para 

                                                
40 A recreação quando realizadas em parques nacionais, envolvem o contato com a natureza através 
de atividades ao ar livre, passeios, caminhadas, escaladas, contemplação, filmagens, fotografias, 
pinturas, piqueniques, acampamentos e similares, desde que realizadas sem perturbação do 
ambiente natural ou desvirtuamento dos fins estabelecidos (Brasil apud Silva, 2008). 
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autora, esse é um dado grave tendo em vista que o envolvimento de pessoas no apreço às 
áreas protegidas por meio da visitação é uma estratégia chave para que essas áreas 
consigam cumprir com sua função principal. 
 
A expectativa por estudos e planejamentos sofisticados e infraestruturas completas e 
complexas, além da questão fundiária, são alguns dos principais entraves para a 
implantação da visitação nos parques, tendo em vista que estes investimentos implicam em 
grandes custos. Neste sentido, muitas UCs encontram-se fechadas, sem obterem o 
reconhecimento do seu devido valor por parte da sociedade (Pádua, 2010). Embora o atual 
contexto de eventos internacionais no país tenha influenciado, de certa forma, em 
significativos investimentos no uso público - implantação de infraestrutura, contratação de 
equipe especializada, criação de roteiros, etc.- em parques tidos como estratégicos para o 
turismo nacional, diversas UCs de importância regional e local, ainda encontram-se 
distantes desta realidade, sendo que muitas não estão abertas à visitação. 
 
Segundo Pádua (2010), para a implantação do uso público não é necessário grandes 
investimentos de início, mas sim uma infraestrutura de apoio e, principalmente, um bom 
gerenciamento e manejo da unidade. Destaca-se que se bem estruturados e gerenciados, 
estes programas podem configurar-se como importantes instrumentos de sensibilização 
ambiental, de comunicação direta entre a unidade e os seus diferentes usuários, e, ainda, 
de promoção ao desenvolvimento local. Ademais, se concebidos enquanto processos 
permanentes e contínuos, podem contribuir para a construção de uma relação mais estreita 
junto aos diversos atores sociais locais que se relacionam com a unidade (Reis e Lima, 
2012). 
 
Para Santos e Lima (1999) reconhecer o visitante como potencial parceiro, é um primeiro 
passo para sensibilizá-lo sobre as questões ambientais locais, e consequentemente, atingir 
os objetivos de conservação e manejo almejados para a unidade. 
 
Análise Regional 
 
O Vale do Paraíba é reconhecido como uma região de importância histórica, cultural e 
natural. O estilo e a arquitetura colonial, de forte identidade paisagística, representam um 
marco importante no passado do Brasil, sendo que parte significativa dos municípios do 
Vale apresenta uma paisagem formada por antigas fazendas, capelas, senzalas, casas de 
moenda e armazenagem, entre outros elementos herdados do período do café (Mamberti, 
2006). Como herança cultural destacam-se as festas, as danças, a culinária e o artesanato. 
Celebrações como a Festa do Divino e de São Benedito marcam o calendário nacional e 
são intensamente comemorados na região (Reis, 2003). 
 
Dessa forma, a memória e a cultura consolidam-se como base de sustentação da identidade 
da região e constitui-se no diferencial de atração turística para as suas cidades (Mamberti, 
2006). 
 
Além das potencialidades históricas e culturais, há também diversos atrativos naturais no 
Vale do Paraíba, como o Parque Estadual da Serra do Mar, o Parque Nacional da Serra da 
Bocaina e uma série de reservas e parques naturais municipais. Muitos turistas buscam a 
região para a prática do turismo na natureza e fazem atividades de caminhada, banho de 
cachoeira, piquenique, acampamento selvagem, ciclismo e motociclismo, entre outras 
(Mamberti, 2006). 
 
O Vale do Paraíba encontra-se inserido na Região Turística: Vale do Paraíba e Serras 
(Figura 155 A), composta por 36 municípios, dentre eles São José dos Campos. Esta região 
foi definida pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e considerou a proximidade 
geográfica entre os municípios e a afinidade entre produtos turísticos, como história e 
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atrativos, visando facilitar a aplicação e o desenvolvimento de programas e projetos41 
(Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 2014a). 
 

 

 
Figura 155. Inserção do município São José dos Campos na região e circuito turístico do Estado de 
São Paulo. 
A) Macros e Regiões Turísticas do Estado de São Paulo, 2013, com destaque para a RT Vale do 
Paraíba e Serras e São José dos Campos. Fonte: Secretaria Estadual de Turismo (2014a). Adaptado. 
B) Recorte da Região do Vale do Paraíba na inserção dos Circuitos Turísticos do Estado de São 
Paulo. Fonte: Secretaria Estadual de Turismo (2014b). Adaptado. 

                                                
41 O Estado de São Paulo está ordenado em 34 regiões turísticas, inseridas em 15 macrorregiões. Tal 
divisão foi feita por dirigentes municipais, como conselhos, prefeituras, coordenadorias e secretarias, 
visando o planejamento e elaboração de políticas públicas voltados ao turismo para estes territórios 
(Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, 2014a). 
 

A 
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São José dos Campos integra o Circuito Turístico42 Mantiqueira (Figura 155 B), juntamente 
com mais 06 municípios43 da Serra da Mantiqueira, cujo principal atrativo turístico é a 
natureza.  
 
São José dos Campos situa-se às margens da Rodovia Presidente Dutra, ocupando uma 
localização estratégica, entre o maior eixo econômico do país: São Paulo/Rio de Janeiro, e, 
ainda, encontra-se próxima ao litoral norte do Estado de São Paulo. A cidade se diferencia 
por ser um polo tecnológico e, ao mesmo tempo, abrigar belezas naturais. Por sediar 
indústrias de grande porte dos setores aeroespacial, de telecomunicação e automotivo, além 
de importantes institutos de pesquisa científica do país44. São José também se destaca pelo 
setor de comércio e serviços, consolidando-se como um centro regional de turismo de 
negócios, compras e eventos (PMSJC, 2012). 
 
Pelo fato da cidade possuir uma completa infraestrutura voltada ao turismo, envolvendo 
espaços, hospedagem (Anexo 19) e gastronomia de alto nível, recebe eventos de vários 
segmentos (cultura, artes, moda, tecnologia) nacionais e internacionais (PMSJC, 2012). 
 
É importante mencionar que mesmo mediante o avanço tecnológico e industrial, a cidade 
possui significativas áreas verdes conservadas, sendo que 63% de seu território é formado 
por áreas de proteção ambiental (PMSJC, 2012). Neste contexto, a orla do Banhado (Figura 
156 A) e o Distrito de São Francisco do Xavier (Figura 156 B), ambos UCs, constituem-se 
como importantes atrativos ambientais.  
 
O Parque Natural Municipal do Banhado (Lei nº 8.756/12) abriga uma área de várzea 
composta por uma formação geomorfológica única, considerada o cartão postal joseense, 
onde é possível avistar a Serra da Mantiqueira. O Distrito de São Francisco do Xavier, 
localizado 54,8 km da cidade, é também uma APA Estadual (Lei n° 11.262/2002), e seus 
atrativos são a culinária regional e a natureza, com o clima de montanhas, as trilhas, picos e 
as cachoeiras. A origem de São Francisco Xavier está ligada ao fato de ter sido passagem e 
pouso de tropeiros que vinham de Minas Gerais para comercializar seus produtos em São 
José dos Campos (PMSJC, 2012).  
 
Segundo representantes da Secretaria Municipal de Turismo, embora parte significativa do 
turismo na cidade seja voltada aos negócios e eventos, São Francisco Xavier, constitui-se 
como o principal atrativo turístico da cidade, atraindo, principalmente turistas residentes em 
São Paulo, também ocupando papel de destaque no Circuito Mantiqueira. 
 
Além destes locais, a cidade possui diversos espaços verdes para atividades ao ar livre, 
como os parques voltados ao lazer e cultura, como o Roberto Burle Marx, conhecido 
também como Parque da Cidade (Figura 156 C), Vicentina Aranha (Figura 156 D) e Santos 
Dumont, além de museus e outros espaços culturais, de lazer e esportes (Anexo 18). 
 

                                                
42 A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (2014b) define Circuitos Turísticos como 
“maneira utilizada para vender o turismo em São Paulo em feiras, eventos e etc. São 27 grupos de 
municípios com características em comum, as quais são utilizadas para que eles se promovam como 
produtos turísticos por meio de roteiros e circuitos. Só são levadas em conta as cidades que tem a 
promoção turística em evidência. Esses circuitos e roteiros estão dentro das regiões turísticas”. 
43 Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, 
Pindamonhangaba e Piquete. 
44 Como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 



 

283 
 

   
 

   
Figura 156. Atrativos de São José dos Campos. 
A) Orla do Parque Natural Municipal do Banhado. B) Vista parcial do Distrito de São Francisco Xavier. 
C) Parque Municipal Vicentina Aranha. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 03/04/2014. D) Casa Olivo 
Gomes, Parque Municipal Roberto Burle Marx. Foto: Adenir Britto. Fonte: PMSJC (2014). 
 
A partir da análise da localização dos atrativos turísticos e equipamentos de lazer, cultura e 
esportes de São José dos Campos, como parques, museus, teatros, espaços comunitários, 
unidades esportivas, entre outros (Anexo 20), foi possível verificar uma grande 
concentração destes espaços na área urbana. Esta realidade revela uma desigualdade da 
distribuição de equipamentos voltados ao lazer e cultura entre a área urbana e rural, 
indicando a necessidade de maiores investimentos relacionados ao setor na zona rural.  
 
Embora o PNMAR esteja inserido em uma região com ricas paisagens naturais e rurais, com 
a existência de áreas florestais, quedas d’águas, córregos, cachoeiras, propriedades rurais, 
e, ainda, estar situado próximo de destinos turísticos como São Francisco Xavier e Monteiro 
Lobato não foram registrados atrativos turísticos consolidados. Em seu entorno mais 
próximo, também não foram identificados locais estruturados para visitação pública e de 
lazer sendo a UC o único local com potencialidades para o uso público. 
 
Neste sentido, na região do PNMAR não existe uma infraestrutura turística consolidada, 
sendo que os empreendimentos turísticos existentes, constituídos por pesqueiros, chácaras 
de lazer e eventos, encontram-se localizados, em sua maioria, ao longo da Rodovia 
Monteiro Lobato (SP – 50). Na rodovia também encontra-se situado um clube de lazer, 
denominado como Cisne Real Park, que dispõe de parque aquático, quiosques para 
churrasco, sauna, entre outros45. O local é voltado ao excursionismo e locação para 
eventos.  
 
A região também não dispõe de opções diversificadas de transporte coletivo, não havendo 
uma linha específica ao PNMAR. A opção mais próxima é a Linha Costinha - um dos bairros 
do entorno - que possui um ponto a cerca de dois quilômetros da entrada da UC, na Estrada 
Municipal Rodolfo Sebastião Alvarenga. Como destacado por Fochesato (2008), estes dois 
quilômetros são de subida, já em estrada de terra, dificultando o acesso ao local por 
determinados públicos. 

                                                
45 Fonte: http://www.cisnerealpark.com.br/ 
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A estrada municipal Antonio Ferreira da Silva, onde a UC encontra-se localizada, é uma das 
vias alternativas utilizadas para chegar a São Francisco Xavier. Trata-se de uma estrada 
muito procurada por jipeiros, caminhantes, ciclistas, motociclistas, entre outros, motivados 
pelo acesso de terra e pela beleza cênica do local, sendo frequentada com maior 
intensidade aos finais de semana. 
 
Devido às potencialidades do PNMAR para visitação, verificou-se a existência de um 
interesse por parte do poder público para que o PNMAR seja reconhecido como atrativo de 
SJC. Segundo representantes da Secretaria Municipal de Turismo, o local tem vocação para 
o turismo ecológico e pode constituir-se como um atrativo indutor para o desenvolvimento 
turístico da região. Entretanto, para que isso ocorra, os entrevistados salientaram a 
importância do planejamento e controle da atividade para minimizar impactos e assegurar a 
proteção da biodiversidade. 
  
Recentemente, em fevereiro de 2014, foi criado o projeto de Lei nº 44 que classifica São 
José dos Campos como Município de Interesse Turístico46. As justificativas do projeto 
baseiam-se na existência de uma infraestrutura completa, localização privilegiada e 
existência de atrativos turísticos culturais e naturais, sendo o PNMAR destacado enquanto 
“um verdadeiro santuário de inúmeras espécies da fauna e flora nativas, algumas 
ameaçadas de extinção”, voltado à visitação monitorada de escolas e comunidade. 
 
A implantação de infraestrutura de apoio ao turismo na região do PNMAR encontra-se 
prevista na Lei Complementar 498/201347, que estabelece as normas relativas ao 
parcelamento, uso e ocupação do solo em SJC. Conforme Art. 264: 
 

Nos núcleos rurais ao longo das estradas municipais e estaduais, situados 
em Áreas de Proteção Ambiental APA – I, APA – II e APA – III, na Zona de 
Amortecimento da Reserva Florestal Augusto Ruschi – ZA – RFAR e 
demais imóveis situados na Zona Rural, poderão ser admitidos além dos 
serviços de apoio às referidas estradas e núcleos rurais, as atividades de 
recreação, lazer, hospedagem e os usos classificados como CS4-248, 
mediante prévia aprovação do órgão municipal de planejamento urbano, de 
meio ambiente e de outros órgãos por ele indicados. 

 
Neste contexto, observa-se que dado, especialmente, às suas características naturais, o 
PNMAR, assim como sua região, são reconhecidos como potencialidades turísticas para 
SJC, sendo esta condição prevista em documentos elaborados pelo poder legislativo. 
Embora haja a consideração do seu contexto de UC, torna-se bastante relevante envolver 
representantes do poder legislativo no planejamento do PNMAR a fim de evitar possíveis 
contradições nos diferentes instrumentos legais que incidem sobre a UC e região. 
 
Considerando a atual situação de planejamento do PNMAR, o mesmo não é divulgado pela 
PMSJC como atrativo turístico, tendo em vista que atualmente o local, também, encontra-se 
fechado à visitação pública. De acordo com representante da SEMEA49 tal medida foi 

                                                
46 Disponível em: 
https://radaroficial_downloads.s3.amazonaws.com/857c50b305d4985629e991c655a9df70.pdf 
47 Disponível em: <http://www.sjc.sp.gov.br/media/403308/lc_428-10_com_anexos.pdf> 
48 CS4-2 refere-se à categoria de uso comercial, de serviço e institucional gerador de ruído noturno, 
incômodo 2 (Art. 173.). As atividades CS4-2 são: boate, danceteria, salão de festas e/ou de bailes, 
casa de shows, casa noturna, forró, casa de eventos e/ou espetáculos, centro de tradições, escola de 
futebol e/ou aluguel de quadra esportiva (com horário de funcionamento após às 22h), rinque de 
patinação, boliche (com horário de funcionamento após às 22h, quadra de escola de samba e 
congêneres. Estas atividades estão sujeitas às medidas mitigadoras dos impactos urbano-ambiental 
negativos e/ou adversos (Anexo 15 – D da Lei Complementar 498/2013). 
49 Informações obtidas durante a Reunião de Apresentação do Plano de Trabalho do Plano de 
Manejo do PNMAR. 
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tomada por acharem pertinente aguardar as definições sobre o uso público pelo plano de 
manejo.  O CG do PNMAR entende que, por tratar-se de uma UCPI não é viável estimular a 
visitação em massa, sendo recomendável a visitação controlada e monitorada com enfoque 
educativo. 
Neste sentido, a divulgação do PNMAR para visitação em sites voltados à divulgação de 
SJC, é relativamente baixa, sendo que a maioria dos sites acessados que o divulgam, 
destacam a sua condição de UC, porém a maioria não atualizou a divulgação com a 
informação de que o local encontra-se, atualmente, fechado ao público. Com relação à 
divulgação da UC em eventos turísticos, foi registrada apenas uma participação, que 
ocorreu na Feira de Turismo e Ecologia – Ecoadventur50, em São José dos Campos, no ano 
de 2011.  
 
Análise Local 
 
I) Histórico de Visitação no PNMAR 
 
Embora o PNMAR esteja fechado atualmente ao público, o local apresenta um histórico de 
visitação bastante intensa que permaneceu até os anos de 1990. A partir das entrevistas e 
de demais documentos levantados, é possível correlacionar o início da visitação no PNMAR 
a partir da implantação do Horto Florestal, inaugurado em 1979.  
 
No início dos anos de 1980, o local já era dotado de infraestrutura voltada ao uso público. A 
planta referente ao “Levantamento Planimétrico da Área Desmatada do Horto Florestal” 
datada de 1983 (Fonte: FCCR, 2009) indica que além da existência de sede administrativa e 
das áreas destinadas à produção de mudas, haviam dois quiosques, destinados a 
piqueniques e churrascos - atualmente em ruínas; e um laboratório, voltado às atividades 
educativas (Figura 157). Além dessas edificações foram identificadas em algumas trilhas 
bancos de concreto, construídos provavelmente no mesmo período. Segundo funcionário 
responsável pela manutenção do viveiro, o local também já possuiu playground para atender 
o público infantil. Parte significativa da sinalização do PNMAR (Figura 158) é, também, 
desta época, sendo constituída por placas indicativas e de orientação quanto ao 
comportamento dos usuários.  

                                                
50http://pref-s-jose-dos-campos.jusbrasil.com.br/politica/5895898/prefeitura-apresenta-o-parque-
natural-durante-evento-de-turismo 
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Figura 157. Destaque da infraestrutura do PNMAR de apoio ao uso público e seu estado atual. 
Planta: Levantamento Planimétrico da Área Desmatada do Horto Florestal (1983) (Fonte: FCCR/DPH). Adaptado. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014.
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Figura 158. Sinalização remanescente do período do horto florestal. 
A) Sinalização fundiária. B) Sinalização de orientação ao visitante no início da Trilha da Caixa 
D’Água. C) Sinalização das restrições de uso na Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva. D) 
Indicação da administração do Horto Florestal. 
Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014. 
 
Conforme depoimentos dos entrevistados, o local era aberto durante a semana, sábados e 
domingos, e possuía uma visitação regular com finalidades educativas e recreativas. O 
público abrangido era diversificado, constituído por escolas, famílias e terceira idade, entre 
outros, sendo a maioria de SJC. Num primeiro momento a visitação ocorria sem 
monitoramento, porém, devido ao aumento dos impactos no local, todas as visitas passaram 
a ser monitoradas pela SSM.  
 
Quantos aos procedimentos adotados para o uso público, Fochesato (2008) menciona a 
existência de livros com os registros (assinaturas) dos visitantes (Figura 159). A autora 
destaca a importância de se resgatar o material, assim como conservá-lo, por ser um 
registro histórico do local relacionado à época em que o espaço era aberto à visitação 
pública.  
 

 
Figura 159. Um dos livros com as assinaturas dos visitantes. 
Fonte: Fochesato (2008). 
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Dada à relevância ambiental da área, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 
a SSM, criou um programa de visitação voltado ao público escolar da cidade para o 
cumprimento de atividades extras sala de aula. Estas visitas monitoradas ocorriam 
quinzenalmente e envolviam a realização de trilhas interpretativas e visitação ao viveiro.  
Não foi identificado o período exato da implantação desse programa, porém, conforme 
representantes da SEMEA/AEA, há relatos de pessoas que participaram do programa nos 
anos de 1980.  
 
Em 1990 o então Horto Florestal foi fechado à visitação (Mazzeo, 2009) (Figura 160 A), 
suspendendo também as atividades educativas. As justificativas da PMSJC para o 
fechamento do horto foram a necessidade da recomposição da flora, reformas e 
recuperação das trilhas (Figura 160 A e B), indicando a influência dos impactos decorrentes 
do uso público na conservação do local. Um artigo do Portal IG sobre os 30 anos do Horto 
Florestal de 200951, menciona a ocorrência de um incêndio na área provocado por um 
descuido de um grupo de visitantes durante um churrasco.  
 
Como decorrência da suspensão do uso público, que permanece até os dias de hoje, parte 
significativa da infraestrutura local ficou obsoleta requerendo uma reestruturação, a fim de 
assegurar maior segurança e conforto aos futuros visitantes, conforme também destacado 
por Geoconsult (2008) e Fochesato (2008). 
 

   
Figura 160. Avisos sobre o funcionamento do local 
A) Aviso com suspensão da visitação até 1992. B) Aviso com suspensão da visitação por tempo 
indeterminado. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014. 
 
Durante o período de 1996 a 2010, a ONG Grupo Suçuarana de Salvamento na Selva ficou 
sediada no Horto, realizando de forma contínua suas atividades no local.  O objetivo52 do 
Grupo Suçuarana (GS) é apoiar os órgãos competentes e a sociedade em atividades e 
ocorrências, como: educação e preservação ambiental, buscas e resgates na selva e locais 
de difícil acesso, assim como ocorrências na área urbana. Neste sentido, a instituição possui 
parceria com a Defesa Civil de São José dos Campos e é formada por voluntários maiores 
de 18 anos, cujo perfil envolve espírito solidário e disciplina, afinidades com treinamentos 
físicos e técnicos e gosto pela natureza e adversidades do ambiente de selva. O objetivo do 
GS no Horto era “proteger a mata, estudá-la e aprender a conviver com a natureza, 
desenvolver educação ambiental e treinamento básico para resgates e salvamentos nas 
matas” (Grupo Suçuarana, 2013, p.03).  
 
Em 1996 a instituição iniciou a construção da pista de aplicação para os treinamentos físicos 
e adaptação do antigo laboratório para sede. A sede, “Toca das Onças”, foi inaugurada 
oficialmente em novembro de 1996, com a participação de representantes da PMSJC e 
autoridades militares (Figura 161 A). A sede do grupo era constituída por uma pista de 

                                                
51 Fonte: 
http://minhanoticia.ig.com.br/editoria/Meio_Ambiente/2009/01/14/horto+florestal+de+sao+jose+dos+c
ampos+faz+30+anos+fechado+ao+publico+3330993.html 
52 Informações extraídas de folheto de divulgação da instituição. 
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aplicação para a preservação e manutenção física de seus membros, um escritório 
administrativo para encontros e reuniões e um museu, com as mais variadas curiosidades 
encontradas nas matas, inclusive parte de fuselagem de aviões que tiveram acidentes na 
região (Grupo Suçuarana, 2013). O Horto era utilizado pelo GS aos finais de semana, sendo 
dedicado, pelo menos, um final de semana ao local. Em 2000, por exemplo, foi destinado no 
mínimo dois finais de semana ao local, havendo meses em que a frequência ocorria em 
todos os finais de semana (Grupo Suçuarana, 2001). 
 
As atividades do GS no Horto envolveram a realização de vistorias nos aceiros e interiores 
do local, retirada de lixo nas trilhas e Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva, brigada de 
incêndio, denúncias envolvendo o acionamento de policiais e autoridades, limpeza e 
manutenção na sede do grupo na UC (Figura 160 B), visitas monitoradas, treinamentos do 
grupo e para instituições (Figura 160 C, D, E e F) (Grupo Suçuarana, 2013). Destaca-se 
que o uso do GS no local não era regulamentado, não havendo, neste sentido, normas 
específicas para acesso às diferentes áreas da UC e condução das suas atividades, a não 
ser pelas restrições definidas pela lei de criação da Reserva Florestal. 
 

   
 

   
  

   
Figura 161. Atividades no PNMAR desenvolvidas pelo Grupo Suçuarana. 
A) Inauguração da sede do Grupo Suçuarana no PNMAR em 1996. B), C), D), E) e F) Público 
atendido pelo Grupo Suçuarana no período de 1996 a 2010. Fonte: Grupo Suçuarana (2013).  

 
O GS encaminhava relatórios periódicos à SSM, secretaria responsável pela gestão do local 
na época, nos quais descreviam as atividades desenvolvidas; realizavam sugestões de 
melhorias; e relatavam irregularidades, como caça e extração de palmito (Grupo Suçuarana, 
2013). Os treinamentos e visitas monitoradas realizados pelo GS envolviam diferentes 
grupos como membros da entidade, pesquisadores, empresas, escolas, entidades civis e 
militares, provenientes de SJC e municípios da região (Tabela 73). Entretanto, não foi 
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identificada a especificação de atendimento de grupos pertencentes às comunidades do 
entorno do PNMAR. 
 
Tabela 73. Relação do público atendido pelo Grupo Suçuarana no período de 1996 a 2010. 

Atividade Público Descrição 

Treinamento 

Nova Acrópole  
Instruções de Líder de Ecoturismo e 
acompanhamento de jovens, crianças e velhos nas 
trilhas da região.  

URBAM  
Treinamentos no modelo “EXCELL da GM” e 
dinâmicas de grupo, com psicólogo, que exigiam 
adrenalina, aventura e confiança nos companheiros.  

Desbravadores  
Formação de líderes para acampamento e trilhas na 
região, com o uso de cartografia e bússolas para 
orientação. 

Ericsson  Instruções de Primeiros Socorros e incêndios para a 
brigada da empresa.  

Tiro de Guerra  Instruções em 03 dias de atividades junto aos 
sargentos da unidade.  

Philips  Orientação e utilização da pista de aplicação junto 
aos voluntários-bombeiros.  

Fuji Filmes  Instruções aos brigadistas. 
Entidades como Cães 
Pastores Adestramento, Grupo 
Albatroz  

Treinamento 

Polícia Militar de Taubaté, 
esquadrão de Cães e Pastores  

Utilização do local para treinamento de seus cães 
em busca no Horto e treinamento dos cachorros do 
Grupo Suçuarana.  

Exército Brasileiro, Quartel de 
Caçapava 6º Batalhão de 
Infantaria Leve  

Utilização da sede e serviços voluntários do Grupo 
Suçuarana durante a semana de trabalhos junto à 
comunidade da região e exercícios militares.  

Entidades civis e militares 
(Polícia civil e militar, Tiro de 
Guerra e Exército Brasileiro)  

Visitas com instruções. 

Visita 
monitorada/ 
Acompanha-

mento 

Escoteiros de São José dos 
Campos, Jacareí e região 

Visitação ao Horto com instruções adequadas à 
idade e talentos de seus grupos. 

Escolas e Grupos e 
aposentados  

Segurança para realizar o passeio na trilha do sagui, 
sendo atendidos mesmo sendo durante os dias de 
semana. 

Pesquisadores Apoio a alguns pesquisadores de botânica e 
ornitologia  

Fonte: Grupo Suçuarana (2013). 
 
Entre os anos de 1996 a 2001, período em que a visitação pública encontrava-se suspensa, 
o GS registrou a ocorrência de visitas de entidades civis e, principalmente, escolas de 
ensino fundamental, as quais obtinham acesso mediante o encaminhamento de pedido de 
autorização. Um dos maiores problemas registrado pelo GS, era a inexistência de 
funcionários da PMSJC para monitorar, orientar e a assegurar a segurança desses 
visitantes. Além disso, diversos impactos ambientais foram registrados em decorrência 
desses usos, como a presença de lixo nas trilhas (Figura 162 A) e demais pontos do Horto, 
assim como, vandalismos nas árvores e atrativos históricos do local (Grupo Suçuarana, 
2001). O problema de depósito de lixo em locais indevidos em decorrência da visitação de 
escolas sem acompanhamento de funcionários permaneceu sendo percebido e relatado 
pela instituição nos anos posteriores (Grupo Suçuarana, 2013). 
 
Destaca-se que este tipo de impacto não se restringia aos limites do Horto, sendo também 
registrada a presença de lixo na estrada municipal que atravessa o local (Figura 162 B) 
lançado pelos transeuntes. Outros impactos na estrada também foram registrados, tais 
como a alta velocidade de motociclistas e a retirada de mudas de bromélias e de outras 
espécies pelos passantes (Grupo Suçuarana, 2001; 2013). 
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O GS também relatou o uso da estrada por grupos de religiosos, durante o período noturno, 
para acessarem os pontos mais elevados do Horto para realizarem suas orações (Grupo 
Suçuarana, 2001; 2013). Existem também relatos atuais de práticas religiosas de matrizes 
africanas, com a realização de oferendas às margens da estrada.  

 

   
 

   
Figura 162. Atividades no PNMAR. 
A) Ação de educação ambiental realizado pelo Grupo Suçuarana junto às crianças. B) Recolhimento 
de lixo na Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva. C) e D) Visitas monitoradas organizadas pela 
SEMEA em 2013. Fotos: Claudio Vieira. Fonte: O Vale - Jornal (2013). 
 
Em 2006, quando a gestão do Horto ficou a cargo da SEMEA, iniciou-se um processo para 
transformação do local em UC de proteção integral, prevendo também a reestruturação do 
uso público. Neste sentido, dentre os diversos estudos e ações realizadas, destacam-se a 
implantação de algumas placas sinalizando a existência de uma unidade de conservação de 
proteção integral, o PNMAR (Figura 163); e, o estudo voltado ao Planejamento das 
atividades de Educação Ambiental para a Reserva Ecológica Augusto Ruschi (“Horto 
Florestal”) – futuro Parque Natural Municipal Augusto Ruschi (PNMAR), de autoria de 
Federica Giovanna Fochesato, realizado em 2008. Este estudo envolveu a realização da 
caracterização do histórico, das instalações e das trilhas do Horto, incluindo a identificação 
de pontos de interesse para interpretação ambiental, e a identificação da percepção dos 
docentes das escolas do entorno sobre o local. A autora também propôs uma série de 
diretrizes voltadas à implantação do uso público, com ênfase à educação ambiental, como 
roteiros educativos, comunicação, acesso, postura dos funcionários, entre outros, além de 
possíveis parcerias. 
 
No ano de 2013, a PMSJC, por meio da SEMEA, formalizou uma nova parceria com o 
Grupo Suçuarana (Processo Administrativo nº 46167/13), para que a entidade retomasse a 
sua atuação no PNMAR durante o período de um ano. Como contrapartida, a instituição 
deveria apoiar as ações da PMSJC no local, dentre elas, o monitoramento das visitas nas 
trilhas (PMSJC, 2013) (Figura 162 C e D).  
 
Conforme SEMEA/AEA, neste período foram realizadas oito visitas, entre setembro e 
novembro, com o objetivo de promover a sensibilização ambiental, sendo uma delas 
destinada ao CG do PNMAR para reconhecimento dos seus limites. Destaca-se que entre o 
público contemplado, não registrou-se nenhum grupo pertencente à comunidade do entorno 
do PNMAR. Segundo SEMEA/AEA a quantidade de visitas reduzidas justificou-se pelo fato 

A B 

C D 



 

292 
 

da UC não dispor de um plano de manejo e, neste sentido, a visitação de forma mais 
abrangente ainda não encontrava-se planejada e regulamentada. A Tabela 74 apresenta a 
relação das visitas organizadas pela SEMEA em 2013 no PNMAR. 
 

   
Figura 163. Atual sinalização do PNMAR. 
Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26/03/2014. 
 
Tabela 74. Relação das visitas organizadas pela SEMEA em 2013. 
Mês Público Origem N. de visitas 

Set 
Funcionários da SEMEA São José dos Campos 01 
Conselho Gestor PNMAR São José dos Campos 01 

Out Funcionários da PMSJC São José dos Campos 01 

Nov 

Moradores em situação de vulnerabilidade 
social/Secretaria de Assistência Social Jacareí, SP 01 

EM de Ensino Fundamental Profª Áurea Cantinho 
Rodrigues 

Centro, São José dos 
Campos 02 

Escola SESI - Serviço Social da Indústria  Bosque dos Eucaliptos, 
São José dos Campos 02 

Fonte: SEMEA/AEA (201453). 
 
II) Caracterização dos atrativos  
 
A diversidade biológica do PNMAR constitui-se como um dos seus principais atrativos, 
despertando o interesse de pesquisadores, estudantes, moradores, entre outros grupos que 
buscam um contato com a natureza. O Parque abriga diversas espécies de fauna e matrizes 
de espécies florísticas endêmicas da Mata Atlântica, com destaque para o palmito-juçara 
considerado ameaçado de extinção e alvo de extração ilegal intensiva na própria UC.  
 
O Parque também possui um importante patrimônio histórico-cultural formado pelo 
reservatório utilizado, em outrora, para abastecimento público municipal. Outro atrativo 
importante da UC, e também de valor histórico, é o seu viveiro de mudas, projetado para 
arborizar a cidade e que também constituiu-se como instrumento de sensibilização 
ambiental por muitos anos. 
 
Parte significativa desses atrativos é acessada por trilhas, cujos usos registrados 
envolveram desde visitação com finalidades educacionais, recreativas e de pesquisa, 
fiscalização, manutenção, treinamentos físicos e de sobrevivência na selva, até caça e 
extração de palmitos. O PNMAR ainda possui diversos mirantes que possibilitam a 
observação de pontos de SJC e do Vale do Paraíba. Também foi registrada na UC a 
existência de um campo de futebol, utilizado pela população do entorno.  
 
Abaixo serão descritos os principais atrativos do PNMAR (Figura 164), os quais apresentam 
diferentes potencialidades de uso como contemplação, recreação, interpretação e educação 
ambiental e patrimonial.  
 

                                                
53 Informação obtida por meio de entrevista semiestruturada. 
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Figura 164. Mapeamento das trilhas e atrativos potenciais do PNMAR. 
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Figura 165. Faixas de altitude com destaque para as trilhas e mirantes (em azul). 
 

• Complexo de Abastecimento Hídrico 
  
Primeiro reservatório com sistema de captação, decantação e reservação de água, a céu 
aberto e in natura de São José dos Campos, que data do ano de 1903 (FCCR, 2009b) e que 
ainda mantém suas características originais, apresentando bom estado de conservação 
(Figura 166 A e B). Embora esse atrativo tenha apresentado pouca expressividade no 
histórico de visitação do PNMAR, ele constitui-se como o patrimônio material mais antigo 
registrado na UC e, consequentemente, importante atrativo relacionado à sua história e de 
São José dos Campos que permitiria a sua inclusão em programas de pesquisas e de 
educação patrimonial e ambiental destinado ao público escolar e à população em geral.  
 

• Horto Florestal 
 
Inaugurado em 1979 para a produção de mudas voltadas à arborização de vias públicas e 
verdes de São José dos Campos, chegou a produzir aproximadamente 40-50 mil por ano. 
Trata-se do único viveiro municipal e, atualmente, encontra-se em fase de reestruturação 
visando, dentre diversos fatores, o enfoque à produção exclusiva de espécies nativas. O 
viveiro (Figura 166 C) constitui-se em um importante instrumento de sensibilização, 
interpretação e educação ambiental, além de compor o histórico do PNMAR, podendo 
abranger um público bastante diversificado.  
 

• Campo de Futebol 
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Campo de futebol (Figura 166 D) localizado na porção sudeste do PNMAR, próximo ao Rio 
Buquira, possui dimensões aproximadas de 50x40m. O campo é pouco reconhecido como 
um atrativo da UC, porém foi o único registrado no bairro Costinha, sendo utilizado pela 
população local para lazer. Está localizado na borda do PNMAR e o seu acesso se dá pela 
Rua Um, não sendo necessário, neste sentido, percorrer por outras áreas da UC. Destaca-
se que parte significativa dessa área será atingida pela linha de transmissão de energia a 
ser implantada pela COPEL, provocando impacto direto sobre o local, o que reforçará o 
valor social dos demais atrativos da UC para a comunidade local. Nesse sentido, torna-se 
relevante a ampliação da discussão sobre a visitação com enfoque recreativo na unidade 
envolvendo a população local. 

 

   
 

   
Figura 166. Atrativos do PNMAR. 
A) e B) Antigo Reservatório. C) Viveiro de mudas. D) Campo de Futebol. Fotos: Jussara C. Reis. 
Data: 26/03/2014. 
 

• Mirantes 
 

Os mirantes naturais do PNMAR oferecem vistas para diversas cidades do Vale do Paraíba, 
como São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e, também, pontos turísticos como a 
Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí. Estes mirantes encontram-se em altitudes entre 
817,79 a 985,95 metros (Figura 165) e o acesso se dá principalmente através dos aceiros 
ao longo dos limites da UC, os quais possuem alto grau de dificuldade, devido à existência 
de pontos bastante íngremes, sem cobertura florestal, além de não serem estruturados para 
visitação. Neste sentido, estes potenciais atrativos atrairiam, principalmente, visitantes que 
já possuem bom condicionamento físico e que, deste modo, buscam, além de observar 
paisagens, atividades físicas mais intensas. 
 
Mirante I  
Acesso: Trajeto Limite Oeste acessado pela Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva. 
Características: o trajeto mais viável para acessar o mirante é pela estrada de terra, a qual 
pode ser percorrida de carro ou a pé até um ponto de entrada para o aceiro nos limites do 
PNMAR, sentido oeste, a aproximadamente 1,6 quilômetros da entrada principal. A partir 
desse ponto, o trajeto deve ser percorrido a pé e apresenta trecho com grande declividade, 

A B 

C D 
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requerendo esforço do caminhante. O caminho também percorre por áreas degradadas e 
trechos com reflorestamento de propriedade vizinha. A partir deste ponto é possível obter 
uma vista parcial de SJC e também da Pedra do Baú, importante atrativo turístico de São 
Bento do Sapucaí. É o mesmo acesso utilizado para o Mirante II. 
Altitude: 952,95 metros 
 
Mirante II  
Acesso: Trajeto Limite Oeste acessado pela Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva. 
Características: o trajeto percorre pelo aceiro nos limites do PNMAR, sentido oeste, e trilha 
não estruturada para visitação, a partir da qual é possível observar marcos definidores de 
limites. O trecho apresenta grande declividade, requerendo esforço do caminhante. A partir 
deste ponto é possível obter uma vista parcial de SJC, Caçapava e Taubaté. 
Altitude: 817,79 metros 
  
Mirante III  
Acesso: Trajeto Limite Sul acessado pela Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva ou 
pelo antigo reservatório. 
Características: é possível acessar o mirante via aceiro nos limites do PNMAR, sentido sul, 
a aproximadamente 1,6 quilômetros da entrada do PNMAR ou por trilha existente próxima 
ao antigo reservatório. O percurso envolve trechos com elevado grau de declividade, 
exigindo grande esforço do caminhante. É possível obter uma bela vista panorâmica de 
parte do Vale do Paraíba, visualizando o seu relevo e diversas cidades como SJC, Jacareí, 
Caçapava, entre outras. É o mesmo acesso utilizado para o Mirante IV. 
Altitude: 985,95 metros 
 
  Mirante IV  
Acesso: Trajeto Limite Sul acessado pela Estrada Municipal Antonio Ferreira da Silva ou 
pelo antigo reservatório. 
Características: o percurso envolve trechos com grande declividade, exigindo esforço do 
caminhante. O mirante oferece vista para SJC e Jacareí.  
Altitude: 900 metros 

 

   
 

   
Figura 167. Mirantes do PNMAR. 
A) Mirante I - vista para Pedra do Baú em último plano. B) Mirante II – vista parcial de SJC. C) 
Mirante III – Vista para o Vale do Paraíba. D) Mirante IV – Vista para SJC. 
Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26 e 27/03/2014. 

A B 
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• Trilhas 

 
O PNMAR possui trilhas constituídas por vias oficiais abertas em períodos distintos para 
manutenção do antigo sistema de abastecimento de água, datado de 1903; manutenção da 
atual caixa de abastecimento do PNMAR; e visitação pública, cuja implantação pode ser 
correlacionada à inauguração do Horto Florestal, em 1979. Embora sem precisar uma data, 
Mazzeo (2009) menciona que na fase em que o PNMAR era utilizado como local para 
educação ambiental e lazer, foram criadas, em alguns trechos da área, trilhas pelo interior 
da floresta que eram utilizadas para passeios e reconhecimento do ambiente florestal. As 
trilhas também apresentam em seu histórico usos voltados à pesquisa científica, proteção e 
fiscalização e treinamentos físicos e de sobrevivência na mata. Há registros de trilhas 
abertas para exploração de forma irregular dos recursos naturais como caça e extração de 
palmitos. Atualmente as trilhas estão fechadas à visitação pública. 
 
Embora o Parque tenha diversas trilhas, as mesmas não constituem um sistema planejado 
para os diferentes usos inerentes à categoria da unidade, além disso, apresenta diversos 
acessos secundários. Neste sentido, este levantamento enfocou o mapeamento e 
caracterização de trilhas que apresentam potencialidades para visitação (Figura 166), com 
enfoque às atividades de interpretação e educação ambiental e patrimonial. Também foram 
mapeadas as trilhas ao longo dos limites do PNMAR, constituídas em sua maior parte por 
aceiros, a partir das quais é possível obter acesso a diversos mirantes. 
 
Destaca-se que o estudo de Fochesato (2008) também envolveu a caracterização das 
trilhas, incluindo a identificação de pontos de interesse para interpretação ambiental, 
visando fornecer subsídios para a implantação do uso público no PNMAR, cujos resultados 
também foram considerados neste levantamento. 
 
Os aspectos gerais das trilhas levantadas no PNMAR encontram-se apresentados na 
Tabela 75, seguida de descrição. Cabe aqui mencionar que a duração do percurso da trilha 
percorrida é uma estimativa, podendo variar significativamente conforme o intuito da 
atividade praticada. Para este estudo considerou-se as paradas para registros de 
observações e explicações dos guias. A definição do grau de dificuldade das trilhas ocorreu 
com base nos seguintes critérios estabelecidos pela Fundação Florestal (2008):  
 
• Baixo: o terreno é quase plano, sem trechos difíceis ou exigentes para o usuário. 
Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode usá-la sem restrições. No mínimo 80% do 
percurso são suaves para todo tipo de usuário, com ou sem facilidades (escadarias, 
corrimãos etc.). 
 
• Médio: o percurso apresenta alguns trechos mais difíceis e exigentes do que outros. A 
velocidade do percurso é prejudicada pela necessidade de descanso. A metade do percurso 
requer um esforço adicional do usuário menos capacitado fisicamente. 
 
• Alto: as exigências físicas requeridas são um aspecto de segurança para o próprio 
usuário. Existe uma série de obstáculos físicos que o visitante deve vencer para concluir a 
trilha. 80% da trilha exigem maiores esforços físicos do que os 20% restantes. 
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Tabela 75. Síntese das características das trilhas percorridas no PNMAR.  
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1 – Caixa D’Água Após curso d’água Antigo Reservatório 206 670 25 
min B ● ●  ● ● ● ● ● 

IP 
IA 
L 

● 

 

2 – Sagui Bifurcação na Trilha da Caixa 
D’Água 

Área de gramado 
 em frente à sede 1.752 691 1h20 B  ●   ● ● ●  IA 

L ● 

 

3 – Turvo Viveiro de mudas Viveiro de mudas 1.231 740 1h20 M ● ●   ● ● ●  IA 
L   

- Limite Leste Estrada Antonio F. da Silva Antigo Reservatório 4.377 986 3h30 A   ●      L  
- Limite Oeste Estrada Antonio F. da Silva Antigo Reservatório 4.152 958 2h40 A   ●      L  

*Potencial Uso Público: Lazer (L)= caminhadas de caráter recreativo. Interpretação Ambiental (IA)=caminhadas de caráter educativo, com enfoque ambiental, podendo ser 
guiadas ou autoguiadas. Interpretação Patrimonial (IP)=caminhadas de caráter educativo, com enfoque histórico-cultural, podendo ser guiadas ou autoguiadas. 
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Trilha 1 - Caixa D’Água 
 
A origem da trilha da Caixa D’Água está, provavelmente, relacionada à manutenção do 
sistema de abastecimento público (Figura 168 A), sendo posteriormente incorporada como 
atrativo do então Horto Florestal. Devido ao seu curto percurso e o terreno ser praticamente 
plano, ela é recomendada para qualquer faixa etária, sendo que, no passado, foi uma das 
trilhas mais visitadas, especialmente por grupos escolares. A trilha possui áreas abertas 
com bancos de concreto permitindo o descanso ou a inclusão de outras atividades de 
sensibilização ambiental ao ar livre (Figura 168 B). 
 
Ao longo da trilha, é possível contemplar árvores antigas (Figura 168 C) e exemplares de 
palmito juçara (Figura 168 D), além de diversas epífitas. É possível observar, também, 
corpos hídricos (Figura 168 E) e componentes do antigo reservatório. A trilha, que possui 
formato linear, encerra-se no reservatório, já nos limites do PNMAR, a partir do qual é 
possível visualizar a vazão dos corpos hídricos na formação rochosa (Figura 168 F), 
localizada em propriedade vizinha, na qual se tem relatos de uso para banho. A água 
represada apresenta-se atualmente em condições insalubres.  
 
Quanto às suas condições físicas, a trilha encontra-se em bom estado de conservação, 
porém Fochesato (2008) destaca que durante seu levantamento foram observados trechos 
encharcados, em decorrência do período de chuvas, o que indica a necessidade de 
intervenções para melhorar a sua drenagem. Também foram observadas espécies exóticas, 
sobretudo ao longo dos cursos d’água (Figura 168 E), e uma inscrição no tronco de uma 
árvore. A trilha possui uma pequena ponte de madeira sobre o córrego, a qual, por ser muito 
antiga, também requer manutenção. Com relação à sinalização, há duas placas no início da 
trilha de orientação de conduta ao visitante, implantada na época do Horto Florestal. 
 
Destaca-se que a trilha possui diversos pontos de interesse para a educação e interpretação 
patrimonial e ambiental, onde a água mostra-se como um interessante tema gerador. O 
antigo reservatório e seus componentes constituem-se, sem dúvida, como os principais 
atrativos da trilha, cujo nome é referência ao seu contexto histórico, e merecem destaque no 
projeto de interpretação do local. Fochesato (2008) apresenta uma proposta de pontos para 
interpretação para esta trilha, também destacando o fator histórico, que pode ser utilizada 
como referência juntamente com os demais dados levantados no plano de manejo em 
projetos educacionais futuros. 
 

     
 
 

     
Figura 168. Aspectos da Trilha Caixa D’Água. 
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A) Antigo Reservatório. B) Trecho da trilha com área aberta. C) Árvore antiga. D) Exemplares de 
palmito-juçara. E) Córrego. F) Formação rochosa com corpos hídricos. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 
26/03/2014. 
 
Trilha 2 – Sagui 
 
A Trilha do Sagui (Figura 168 A) possui a maior extensão, com 1.752 metros em formato 
atalho. Para acessá-la é necessário percorrer a Trilha 1 - Caixa D’Água até a bifurcação e 
pegar à esquerda. É provável que sua origem também esteja relacionada ao reservatório, 
pois no seu trajeto também existem estruturas de concreto para passagem de tubulação 
(Figura 168 B). A trilha também já se constituía como importante atrativo na fase do Horto 
Florestal, sendo utilizada para sensibilização e interpretação ambiental, lazer e 
treinamentos. O seu nome “Sagui” é desse período, sendo escolhido pela facilidade de 
observação da espécie no local. 
 
Embora seja uma trilha mais extensa, a mesma não apresenta significativos graus de 
dificuldade, pois o terreno não possui grandes desníveis (Figura 164), o que também 
permite o seu acesso a diferentes grupos de visitantes com faixa etária variada.  
 
Como o PNMAR encontra-se fechado à visitação, as trilhas não passam por uma 
manutenção constante, neste sentido, foram verificados troncos e galhos caídos no piso da 
trilha, além de diversos pontos com raízes expostas. A trilha apresenta corredor de 
passagem bastante amplo, porém há trechos mais fechados devido à regeneração da 
vegetação, o aumento de bambus e capins (Figura 168 C) que invadem o seu corredor. A 
infraestrutura também requer atenção, pois os bancos de concretos já possuem uma 
cobertura de musgos e liquens e as duas pequenas pontes de madeira (Figura 168 D) 
também necessitam de manutenção, conforme também destacado por Fochesato (2008). A 
autora também chama atenção para o terreno da trilha, destacando o fato de haver pontos 
em que o solo encontrava-se extremamente úmido e que, segundo funcionário do local, 
mesmo nas estações secas, o solo mantem-se nestas condições. Durante o campo foi 
registrado um ponto com erosão (Figura 168 E), indicando haver problemas de drenagens, 
e um atalho que dá acesso à estrada. 
 
Destaca-se que os aspectos naturais são destaque para interpretação na trilha, cujo trajeto 
apresenta cursos d’água, exemplares de palmito-juçara, samambaia-açu, entre outras. 
Chama atenção a quantidade de epífitas (Figura 169 F), indicando o elevado estado de 
conservação da vegetação e compondo belos cenários. Também foram registradas uma 
espécie de anfíbio e diversas pegadas de animais. Fochesato (2008) apresenta uma 
proposta de pontos para interpretação para esta trilha que pode ser utilizado como 
referência juntamente com os demais dados levantados no plano de manejo em projetos 
educacionais futuros.  
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Figura 169. Aspectos da Trilha do Sagui. 
A) Vegetação. B) Antiga caixa de concreto para passagem de tubulação. C) Invasão de capim na 
trilha. D) Ponte de madeira. E) Ponto de erosão. F) Epífitas. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 
26/03/2014. 
 
Trilha 3 – Turvo 
 
Em formato linear, o uso principal desta trilha está relacionado à manutenção da caixa 
d’água (Figura 170 A) que abastece atualmente o PNMAR, local em que encerra-se trilha. 
Conforme Fochesato (2008), por tratar-se de área de abastecimento, a trilha sempre teve 
acesso restrito, porém há relatos de seu uso para visitação no passado.  
 
Essa trilha é conhecida por Caixa D’Água Nova, o que provoca confusões por já haver outra 
trilha com a mesma denominação. Neste sentido, a fim de evitar confusões, propõe-se a 
alteração para “Trilha do Turvo” por percorrer em área próxima à região do bairro do Turvo. 
 
No início da trilha existe um acesso secundário para uma área de represamento de água e 
mais à frente outro acesso, onde foi registrada uma rede de neblina, armadilha utilizada por 
ornitólogos na captura de aves para fins científicos. 
 
Diferentemente das demais, a Trilha 3 - Caixa D´Água Nova (Figura 170 B) possui um 
traçado com desníveis (Figura 164), onde os cursos d’água e as formações rochosas 
(Figura 170 C) são muito presentes em seu trajeto, assim como as samambaias-açu 
(Figura 170 D), os palmitos-juçara (Figura 170 E) e as epífitas. Também foram registradas 
em campo diversas espécies de anfíbios.  
 
Como mencionado por Fochesato (2008) na maior parte do seu traçado, margeia-se um 
corpo d´água que se apresenta ora na forma de um córrego, ora na forma de pequenas 
quedas d´água. Há trechos com presença de pequenas pontes de madeira e, em alguns 
pontos de travessia de corpos d´água, até mesmo inexistentes. Neste sentido, trata-se de 
uma trilha de médio grau de dificuldade, não sendo recomendada para o público infantil ou 
idoso, por exemplo.  
 
Ao longo de praticamente toda a extensão da trilha a tubulação fica exposta, colocando em 
risco o caminhante e a próprio sistema de abastecimento. As pontes ao longo da trilha 
requerem manutenção e há trechos que necessitam de alguma infraestrutura para facilitar o 
acesso. Embora a maior parte da trilha tenha amplos corredores de passagem, há pontos 
bastante fechados (Figura 170 F) por bambuzais. Por tratar-se de área mais úmida há 
diversos pontos encharcados e com problemas de erosão, sendo esta trilha a que apresenta 
maiores necessidades de intervenções para correção do seu traçado e de facilitação de 
acesso. A trilha possui alguns pontos de acesso secundário e devido ao fato da mata não 
ser muito adensada, possibilita a abertura de novos caminhos. Há ainda relatos de diversos 
registros de vestígios de caçadores, o que compromete a segurança da trilha. 
 
 

D E F 
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Figura 170. Aspectos da Trilha do Turvo. 
A) Caixa D’Água para atual abastecimento do PNMAR. B) Fisionomia da vegetação na trilha. C) 
Formação rochosa e corpos hídricos. D) Samambaia-açu. E) Exemplares de palmito-juçara. F) 
Corredor de passagem fechado. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 27/03/2014. 
 
Trajetos Limites Oeste e Leste 
 
Esses trajetos foram percorridos visando reconhecer os limites do PNMAR e identificar 
pontos de interesse para uso público (Figura 171 A e B). Devido às suas elevadas faixas de 
altitude (Figura 164) o trecho apresenta vários pontos que permitem a visualização de 
diversas cidades do Vale do Paraíba, conforme descrito anteriormente. Existe a 
possibilidade de fazer caminhadas por estes trajetos, porém é importante destacar que são 
constituídos por aceiro (Figura 171 C, E e F), cercas e marcos definidores de limites, sendo 
seu uso destinado à manutenção, proteção e fiscalização, não estando, neste sentido, 
estruturado para visitação. Verifica-se que o caminho, também, possui grande variedade de 
desníveis e trechos com grande declividade (Figura 171 C, D e F), requerendo esforço do 
caminhante. Neste sentido, embora seja um trajeto de longo percurso, com alto grau de 
dificuldade e constituído por diversos mirantes, que poderá atrair um público diferenciado, 
trata-se de uma potencialidade que requer estudos e discussões mais aprofundadas para 
verificar a sua viabilidade considerando o atual contexto do PNMAR. 
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Figura 171. Aspectos dos Trajetos Limites Oeste e Leste. 
A) Vista para São José dos Campos. Foto: Angela Pellin. Data: 27/03/2014. B) Mirante. C), D) e E) 
Condições do trajeto. F) Vista para aceiro - porção oeste. Fotos: Jussara C. Reis. Data: 26 e 
27/03/2014.  
 
Considerações gerais sobre as trilhas 
 
Este levantamento visou à caracterização geral de trilhas com potencial para uso público e, 
neste sentido, foram destacadas três trilhas, as quais, já apresentam histórico de visitação o 
que reforça a sua potencialidade para serem novamente incorporadas no programa do 
PNMAR. Quanto ao seu estado de conservação, verificou-se, de uma forma geral, que o 
solo e a vegetação encontram-se em boas condições, não sendo necessário, desta forma, 
grandes investimentos para a sua adaptação à visitação. É bem provável que este fato 
esteja relacionado ao baixo grau de uso, já que as trilhas não possuem uma manutenção 
regular. É importante mencionar que, no entanto, foi possível verificar a existência de 
trechos que requerem intervenções por apresentarem problemas de drenagem, erosão, 
raízes expostas e atalhos. Também foram identificados trechos em trilhas com 
potencialidade de interpretação ambiental, mas que necessitam de manutenção ou 
implantação de infraestrutura de apoio ou facilitação do percurso. Além disso, se faz 
necessária a reestruturação do sistema de sinalização das trilhas. 
 
Quanto à retirada de obstáculos visando à segurança do caminhante, destaca-se que os 
componentes remanescentes do sistema de abastecimento requerem um olhar mais atento 
devido ao seu valor histórico, a exemplo das caixas de concreto para passagem de 
tubulação, buscando a mínima intervenção possível. O estudo de pequenos desvios ou 
simplesmente a adaptação de sinalização, são exemplos de possíveis alternativas que 
viabilizam a manutenção desse patrimônio sem comprometer a segurança do visitante.  
Os trajetos utilizados para acessar os mirantes, são constituídos também por trilhas que 
poderiam ser estruturadas para o uso público, conforme levantamento de Fochesato (2008), 
entretanto, por tratar-se de áreas limítrofes torna-se necessário avaliar com maior cautela a 
sua viabilidade tendo em vista, especialmente, aspectos relacionados às questões 
fundiárias.  
 
Destaca-se que um dos motivos para o encerramento da visitação no PNMAR foi a 
necessidade de recuperação das trilhas, em especial da flora. Este dado demonstra a 
necessidade de se estabelecer um monitoramento e manutenção contínua desses atrativos 
quando da implantação do uso público, independentemente do perfil do usuário.  
 
As trilhas apresentam baixo a médio grau de dificuldade, acessíveis a um público bastante 
diversificado, com destaque à comunidade do entorno e demais moradores de SJC. Cabe 
ainda salientar que o fato das trilhas constituírem-se como potenciais instrumentos de 
educação, interpretação e sensibilização ambiental e patrimonial, além de alternativa de 
lazer em contato com a natureza, podem proporcionar ao visitante uma aproximação da 
unidade de conservação, assim como de seus valores e preceitos.  

 
III) Atuação e percepção das instituições sobre uso público no PNMAR 
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O levantamento da percepção das instituições que apresentam relação direta, ou potencial, 
com o PNMAR sobre o uso público, ocorreu de forma conjunta com as entrevistas voltadas 
à caracterização da Matriz Institucional (Tabela 38). As questões norteadoras voltaram-se 
aos temas educação ambiental, visando identificar os trabalhos realizados e potenciais, e 
turismo, enquanto opção para visitação recreativa, buscando verificar a percepção sobre as 
potencialidades de fomento da atividade na região.  
 
Educação Ambiental 
 
Parte significativa das instituições entrevistadas (66,67%) possuem projetos de educação 
ambiental, abrangendo temas diversificados, tais como produção de mudas (viveiro), 
biodiversidade, hortas, áreas degradadas e conservadas, posse responsável e cuidados 
com animais, recursos hídricos e agricultura sustentável. Quanto ao público abrangido, a 
maioria dos projetos destinam-se ao público infanto-juvenil, especialmente estudantes, 
havendo, também, registros de projetos voltados à população em geral e produtores rurais, 
porém em menores escalas.  
 
Além da temática ambiental, foi identificada uma atuação no setor cultural. A FCCR/DPH 
possui um programa de educação patrimonial visando à valorização do patrimônio histórico-
cultural e natural de SJC, sendo a única instituição entrevistada com trabalhos específicos 
na área. O programa envolve três linhas de atuação: i) Concursos de Desenho e Redação, 
voltados a estudantes; ii) Trilhas Urbanas, destinadas aos estudantes e instituições da 
sociedade civil, realizadas em locais como Parque da Cidade “Roberto Burle Marx”, 
Sanatório Vicentina Aranha, e outros bens históricos edificados, monumentos ou 
paisagístico natural, como a concha do Banhado; iii) Exposições Patrimoniais, abertas ao 
público em geral (FCCR, 201454). 
 
Na esfera governamental, é importante destacar a atuação da Assessoria de Educação 
Ambiental/AEA da SEMEA, responsável pela elaboração de atividades, programas, projetos 
e políticas públicas relacionadas à educação ambiental em SJC, constituindo-se, neste 
sentido, como instituição-chave no processo de articulação das diferentes instituições com 
potencialidades de atuação na área da educação ambiental no PNMAR. Outra instituição 
pública importante para esta ação é a Secretaria Municipal de Educação, a qual, embora 
não tenha sido entrevistada, é de amplo conhecimento a sua atuação no PNMAR, 
constituindo-se como instituição relevante para as linhas de ação voltadas à educação 
ambiental no âmbito formal. 
 
Com relação ao desenvolvimento de trabalhos educativos no PNMAR e seu entorno, foram 
registrados poucos projetos executados, sendo as trilhas interpretativas, as atividades mais 
realizadas na UC (Tabela 76). É importante destacar que parte deste cenário refere-se ao 
fato das atividades no PNMAR terem sido suspensas para reestruturação do local, não 
permitindo, neste sentido, a realização de visitas e outros trabalhos in loco. 
 
Tabela 76. Atividades educativas desenvolvidas no PNMAR e entorno. 

Instituição Projeto/Atividade Local Público 

SSM - Secretaria de Serviços 
Municipais 

Viveiro/trilhas 
interpretativas PNMAR 

Escolar e 
população em 
geral 

SEMEA - Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 

Trilhas 
interpretativas PNMAR Escolar 

EE Professora Zilda Altimira Soci, 
EE do Bairro do Turvo, EE do Bairro 
Bengalar e EE do Bairro Bom 
Sucesso 

Hortas 
Escolas do 
entorno do 
PNMAR 

Escolar 

GS - Grupo Suçuarana de Trilhas PNMAR Membros, 

                                                
54 http://www.fccr.org.br/index.php/projetos/todos-os-projetos/educacao-patrimonial-pep 
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Instituição Projeto/Atividade Local Público 
Salvamento na Selva interpretativas 

Mutirões de limpeza 
(retirada de lixo) 
Treinamentos 

voluntários, 
Escoteiros, 
Escolar 

IEPA - Instituto Ecológico e de 
Proteção aos Animais "Natureza 
Viva" 

Campanhas de 
sensibilização à 
posse responsável e 
cuidados com 
animais 

Escolas do 
município/ 
região do 
PNMAR 

Escolar 

 
As instituições com maior tempo de atuação no PNMAR são a SSM e o Grupo Suçuarana. 
Os trabalhos educativos da SSM abrangiam um público diversificado e envolviam a 
condução das visitas monitoradas nas trilhas e viveiro, por meio das quais eram fornecidas 
orientações sobre os cuidados com a natureza, explicações sobre o processo de produção 
de mudas e interpretações das espécies de flora nativa do PNMAR nas trilhas. O Grupo 
Suçuarana, também realizou atividades educativas, como trilhas interpretativas e mutirões 
de limpeza, durante o período em que ficou sediado na UC. O público também era 
diversificado, envolvendo seus voluntários, grupos de escoteiros e escolas. Orientações 
relacionadas aos cuidados com a natureza e conhecimentos sobre as características 
naturais e culturais do local, sempre estiveram presentes nos trabalhos de treinamentos do 
grupo. A ONG também atuou dando suporte às visitas organizadas pela prefeitura no ano de 
2013.  
 
As ações realizadas pela SEMEA/AEA envolveram as trilhas monitoradas realizadas em 
2013. Nessa atividade, a equipe buscou identificar elementos naturais marcantes, como 
espécies ameaçadas, e estabelecer uma interface com os aspectos culturais da UC, 
especialmente com o antigo reservatório de abastecimento. 
 
No geral, verifica-se que estas atividades desenvolvidas no PNMAR foram pontuais, não 
havendo, neste sentido um planejamento e definição de estratégias metodológicas 
estruturadas, como por exemplo, a avaliação sistematizada das diferentes ações ao longo 
dos anos por parte da gestão do local. Esta realidade, conforme Bennet (1979), Jacobson 
(1991) e Passineau (1975) apud Indrusiak e Padua (1997), impede a mensuração do efeito 
das intervenções nos graus de conhecimento e sensibilização dos participantes, assim como 
a verificação da adequação das metodologias aplicadas ou da necessidade de ajustes para 
se alcançar os impactos esperados por estes tipos de ações.  
 
A AEA/SEMEA reconhece a importância da realização de um trabalho educativo contínuo na 
UC e mencionou que, além da sua atuação direta no planejamento do programa de 
educação ambiental do PNMAR, existe uma intenção em estabelecer uma equipe fixa na 
sede da UC. Outro fator positivo para assegurar a constituição de um programa de 
educação ambiental permanente é o interesse e disposição por parte das instituições 
educacionais e não governamentais em apoiar e/ou estabelecer parcerias com a gestão da 
UC para desenvolvimentos de trabalhos educativos no local e seu entorno, possibilitando 
abordagens diversificadas, conforme pode ser verificado na Matriz Institucional da unidade 
(Tabela 38). Cabe também destacar o fato do PNMAR estar sobreposto à APA Mananciais 
do Rio Paraíba do Sul, o que reforça a importância de estabelecer ações educativas 
integradas. 
 
Esta realidade reflete o reconhecimento por parte destas instituições da educação ambiental 
como uma das principais potencialidades e oportunidades do PNMAR (33,33%). Esta 
percepção não restringe-se ao grupo de entrevistados, podendo ser percebida nos diversos 
estudos já realizados sobre o local (Geoconsult, 2008; Fochesato, 2008). Esta visão também 
se apoia ao fato de existirem poucos espaços públicos voltados à disseminação da 
conservação ambiental em SJC. 
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De fato, as áreas naturais, como o PNMAR, apresentam significativa relevância para a 
educação ambiental, uma vez que constituem-se como verdadeiros laboratórios ao ar livre 
que oferecem oportunidades únicas para a (re)aproximação das pessoas aos ambientes 
naturais, possibilitando reflexões, troca de saberes e aquisição de novos conhecimentos, 
além de despertar sentimentos de pertencimento, contribuindo no processo de integração 
entre ser humano e natureza (Vasconcelos, 2006). 
 
Quanto ao público para estas atividades, observou-se, entre os entrevistados, uma 
priorização das escolas, onde o PNMAR é percebido como um espaço que possibilita a 
promoção de experiências pedagógicas com enfoque ambiental e as visitas poderiam ser 
melhor controladas por meio de monitoramentos.  
 
A partir do levantamento das escolas localizadas no entorno do PNMAR, verificou-se que 
parte significativa é estadual e rural (Figura 172 e Tabela 77). A escola urbana mais 
próxima é a Escola Estadual Profª Jeni Davi Bacha, localizada no Bairro Buquirinha, a qual 
atende as crianças residentes no bairro Costinha, onde localiza-se a UC.  
 
Tabela 77. Escolas localizadas no entorno do PNMAR. 

Escola Ensino Bairro Área 
EE Profª Zilda Altamira Soci Ciclo I do Ensino Fundamental Jd Boa Vista Urbana 
EE Bairro Bengalar Ciclo I do Ensino Fundamental Bengalar Rural 
EE Bairro Bom Sucesso* Ciclo I do Ensino Fundamental Bom Sucesso Rural 
EE Bairro do Turvo Ciclo I do Ensino Fundamental Turvo Rural 
EE Profª Jeni Davi Bacha 1º ao 9º ano e Ensino Médio Buquirinha Urbana 
*Coordenada geográfica não coletada. 
 
Durante o levantamento em campo, foi possível entrevistar a diretora da Escola Estadual 
Profª Zilda Altamira Soci, localizada no bairro Jardim Boa Vista, a qual possui atualmente 
três escolas rurais vinculadas, sendo elas: EE Bairro Bengalar, EE Bairro Bom Sucesso e 
EE Bairro do Turvo. 
 
Estas escolas rurais encontram-se mais próximas do PNMAR e apresentam um histórico e 
características comuns. Elas foram fundadas por antigos fazendeiros da região e 
posteriormente incorporadas ao sistema de ensino do Governo Estadual, porém, ainda 
mantendo-se em propriedades particulares. Segundo a diretora, haviam, ainda, mais três 
escolas rurais vinculadas à EE Profª Zilda Altamira Soci, as quais foram desativadas. As 
escolas rurais com funcionamento atual são multisseriadas e funcionam em período integral. 
No total são atendidos 201 alunos, com uma média de 70 alunos por escola. Estes alunos 
são residentes nos bairros do entorno, filhos de trabalhadores rurais. Já a EE Profª Zilda 
Altamira Soci, possui 232 estudantes matriculados, com perfil urbano, sendo filhos, em sua 
maioria, de trabalhadores da indústria. 
  
No que diz respeito ao envolvimento dessas escolas com o PNMAR, a diretora mencionou 
que embora haja o conhecimento da sua existência e de, no passado, já ter retirado mudas 
para as escolas, nunca foram desenvolvidos trabalhos com os estudantes no local. Na sua 
concepção, a UC deveria estar mais próxima da comunidade do entorno e, também, deveria 
haver uma maior parceria entre os órgãos estaduais e municipais de ensino, a fim de 
beneficiar todos os estudantes de SJC. Ela também mencionou ter interesse em apoiar o 
PNMAR por meio de projetos com enfoque educativo e cultural.  
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Figura 172. Escolas localizadas no entorno do PNMAR. 
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Com relação à percepção dos docentes das escolas rurais localizadas no entorno do 
PNMAR, Fochesato (2008) identificou55 que embora a maioria (88,88%) tenha conhecimento 
sobre a existência da área, apenas um dos entrevistados já esteve no local. Quando 
perguntados sobre o motivo que os levou a saber da sua existência, foi apontado, pela 
maioria, o fato de visualizarem o local durante o trajeto para o trabalho (44,44%).  A autora 
identificou que o PNMAR é percebido pelos entrevistados como lugar perigoso, “super 
proibido” e onde ocorrem incêndios, além disso a maioria (44,44%) nunca havia ouvido falar 
do viveiro de SJC, sendo que poucos sabiam que ele pertencia ao local (22,22%). 
 
Fochesato (2008) verificou que, por outro lado, quando questionados sobre as atividades 
que o PNMAR poderia oferecer ou que o professor gostaria de desenvolver, as respostas 
foram bastante condizentes com os objetivos de UC (Tabela 78), revelando uma associação 
entre a importância do espaço e a sensibilização que ele pode proporcionar diante das 
questões ambientais. No entanto, a maioria desconhecia o significado de UC (66,66%). 
 
Tabela 78. Percepção dos docentes quanto às atividades possíveis no PNMAR. 

Respostas Transcritas para a Questão: “Ao pensar num Horto Florestal, você, enquanto 
professor, que tipo de atividades desenvolveria no local com seus alunos das EEs rurais?”   

Importância da preservação do meio ambiente. 
Conscientização do meio ambiente para uma melhor qualidade de vida. Relacionar o meio com a 
qualidade de vida enfatizando as atividades físicas em nosso dia-a-dia. 
Como conservar o meio ambiente. 
Preservação do meio ambiente. Conhecer a flora e a fauna do local. 
Preservação do meio ambiente. Conhecimento sobre fauna e flora do local. 
Já estamos trabalhando com o projeto Meio Ambiente e seria ótimo para o fechamento, pois são 
estudados todos os tópicos relacionados ao mesmo. A preservação, a importância das árvores, 
matas em geral. Como animais para embelezamento e a necessidade do ar puro para respirarmos 
(oxigênio). Recreação, curiosidade, conhecimento. 
Trabalhos em grupo, aulas práticas porque os mesmos desenvolvem um projeto sobre o meio 
ambiente, água, lixo, fauna e flora. 
Importância da preservação do meio ambiente. 
Local para aulas em campo e conhecimento direto na natureza.  
Fonte: Fochesato (2008) 
 
No que diz respeito à realização de atividades extra classe, entre nove entrevistados, 
apenas um docente afirmou realizá-las com frequência. Os principais motivos que dificultam 
esta ação são o receio quanto ao comportamento e segurança dos estudantes (55,55%) e a 
falta de condução veicular (33,33%) (Fochesato, 2008). A dificuldade quanto ao transporte 
para atividades fora da escola, também foi destacada pela diretora da EE Profª Zilda 
Altamira Soci. 
 
A partir destes dados verifica-se que embora a comunidade escolar seja reconhecida como 
principal público a ser trabalhado pelo PNMAR, e este tenha sido envolvido no passado, a 
UC mostra-se bastante distante das escolas do entorno. Esta realidade foi observada 
também por Costa et al. (2005), os quais destacam que mesmo havendo diversas escolas 
no entorno de UCs, as mesmas encontram-se desconectadas das suas ações de 
implementação do manejo, sem efetivamente utilizar a Mata Atlântica local, assim como 
suas interações com o entorno, como recurso pedagógico do contexto curricular. Este dado 
reforça a relevância do PNMAR enquanto parceiro para o desenvolvimento de ações 
conjuntas e participativas junto aos gestores escolares. 
 
Outro público pouco contemplado nas ações educativas são os demais moradores do 
entorno do PNMAR. Além disso, este grupo não teve destaque nas percepções da maioria 
dos entrevistados enquanto público potencial, sendo mencionados por poucas instituições, 
especialmente aquelas sediadas na região do PNMAR.  
                                                
55 Levantamento realizado em 2008 junto a nove docentes das escolas estaduais Bairro Água Soca 
de Cima, Bairro Bengalar, Bom Sucesso e Bairro Turvo de Baixo. 
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Para Fochesato (2008), é importante que o processo de educação ambiental seja construído 
coletivamente e que englobe os atores locais, a fim de evitar o isolamento do PNMAR e 
estimular o seu reconhecimento enquanto um espaço pertencente à comunidade.  
 
Neste contexto, verifica-se que a educação ambiental deve ocorrer de forma transversal na 
gestão do PNMAR, abrangendo os âmbitos formal e não formal, a fim de envolver os 
diferentes públicos que interagem e que são influenciados pela UC. Neste sentido, é 
necessária uma abordagem mais ampla de forma a corresponder com um de seus objetivos, 
que é promover o “desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” (Brasil, 199956).  Desta forma, o 
patrimônio histórico e cultural do PNMAR também requer maior valorização nas ações 
educativas, sendo neste contexto, interessante integrar os pressupostos da educação 
patrimonial, a qual, segundo Magalhães (2009), deve servir de instrumento que garanta o 
direito à memória e à cidadania, e que envolva a comunidade levando-a a apropriar-se e 
usufruir do patrimônio. 
 
Destaca-se que, de acordo com o SNUC, além dos objetivos específicos de cada UC, a 
educação ambiental, no âmbito do programa da unidade, deve ser concebida de forma a 
contemplar em seu objetivo quatro aspectos principais: 1) criar ou fortalecer apoio público; 
2) criar ou melhorar canais de comunicação entre a UC e a população; 3) despertar a 
sensibilização para a conservação ambiental e promover o reconhecimento local quanto à 
importância da UC; 4) servir como instrumento de envolvimento e participação pública 
(Rocha, 1997). 
 
Observa-se, então, que a educação ambiental assume uma posição estratégica no 
planejamento e gestão das unidades de conservação, sendo que SNUC concebe em seu 
instrumento legal a educação ambiental como um dos compromissos sociais presentes em 
todas as categorias de manejo de UC (Vasconcelos, 2006). 
 
Turismo 
 
Com relação à percepção do grupo de entrevistados sobre o turismo na região do PNMAR, 
identificou-se que a grande maioria acredita haver potencialidade, sobretudo para o turismo 
com enfoque ambiental, devido à existência, principalmente, do Parque. Para este grupo, o 
fato da UC ter vegetação e fauna nativa, trilhas e possibilidades de realização de atividades 
de educação ambiental, de pesquisa e de recreação, constitui-se como uma área dotada de 
atrativos, a partir dos quais poderia estimular o turismo ambiental, ecoturismo, turismo 
ecológico ou contemplativo.  
 
Foi mencionado que o turismo em SJC aumentou significativamente, sendo que um dos 
principais atrativos da cidade, o Distrito de São Francisco Xavier, tornou-se muito caro. 
Como reflexo desse aumento do custo do local, muitos moradores de SJC passaram a 
buscar outros destinos dotados de belezas naturais, porém mais acessíveis 
economicamente, como Monteiro Lobato. Como o PNMAR está localizado próximo da 
cidade e apresenta características naturais, certamente atrairia um público local interessado. 
 
Quanto às atividades potenciais no PNMAR e que poderiam diversificar o seu público, foi 
apontada, além das caminhadas nas trilhas, a observação de fauna nativa, especialmente 
de aves. Trata-se de uma atividade muito procurada na região, havendo relatos de pessoas 
que buscam o PNMAR para praticá-la. No entanto, como o local encontra-se fechado à 
visitação, não é raro encontrar pessoas na estrada que corta a UC observando e 
fotografando aves.  
 

                                                
56 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm 
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Com relação ao entorno, foram destacadas vocações para o turismo rural e cultural, devido 
às propriedades rurais e a culinária típica caipira. Também foi mencionado o turismo de 
aventura, por conta das estradas de terra que já atraem um público específico (jipeiros, 
motociclistas, ciclistas, entre outros) e também do Rio Buquira, o qual permitiria a realização 
de atividades de aventura aquáticas, como canoagem.  
 
Entre os entrevistados que não acreditam haver potencialidades, o fator principal é o receio 
de que a atividade seja o objetivo principal do PNMAR, em detrimento à preservação da sua 
biodiversidade. Essa percepção também se estende aos demais entrevistados, incluindo a 
Secretaria Municipal de Turismo, pois embora tenha sido apresentada uma diversidade de 
possibilidades de exploração do turismo na região, é unânime a preocupação com a 
integridade do Parque. Expressões como “mas tem que ser planejado”, “tenho receio do 
turismo” e “desde que seja controlado”, foram bastante recorrentes. Para alguns 
entrevistados seria fundamental desenvolver estudos mais aprofundados sobre a viabilidade 
da atividade na UC, como por exemplo, capacidade de suporte e avaliação da infraestrutura 
interna e externa.  
 
Outra preocupação apontada e que está mais relacionada ao entorno, é o envolvimento e 
respeito aos anseios das comunidades locais, pois além dos impactos ambientais do 
turismo, os socioculturais também podem ser significativos, a exemplo do êxodo rural 
provocado em São Francisco Xavier pela atividade.  
 
De fato, o turismo não planejado pode provocar sérios impactos nas UCs e seu entorno, 
como alterações no ambiente físico, social, cultural e econômico (Maganhotto, 2006), 
podendo comprometer o cumprimento de seu objetivo central. Conforme Magro (1999), a 
perda da vegetação e a consequente erosão do solo, o lixo, a contaminação da água, os 
incêndios e o distúrbio da fauna são alguns dos reflexos negativos gerados pela visitação 
desordenada. Desta forma, a preocupação com os impactos decorrentes da visitação 
recreativa mostra-se extremamente pertinente ao contexto do PNMAR.  
 
É importante destacar, entretanto, que muitos destes impactos podem ser evitados se 
houver um planejamento e monitoramento sistemático da atividade (Magro, 1999; 
Takahashi, 1998). Para tanto, é importante estabelecer linhas de manejo adequadas, que 
atendam de forma simultânea as necessidades dos usuários e a garantia de conservação 
destes ambientes (Takahashi, 1998).  
 
O planejamento e monitoramento do uso público são medidas extremamente relevantes, 
pois, conforme Barros (2003) umas das justificativas para a criação de um parque, por 
exemplo, é exatamente possibilitar o acesso das pessoas às áreas naturais, sendo esta 
característica uma das maiores oportunidades da UC. O contato com a natureza traz muitos 
benefícios aos indivíduos e as unidades de conservação podem desempenhar um 
importante papel de formadoras de consciência ambiental, na medida em que o indivíduo 
estabelece uma relação participativa com elas. “Neste momento a natureza deixa de ser um 
ambiente estranho para tornar-se espaço de desenvolvimento pessoal, aproximando-se da 
sociedade e, portanto, de suas ações” (Barros, 2003 p.5).  
 
Considerações Finais 
 
O diagnóstico realizado buscou fornecer subsídios para o planejamento da implantação do 
uso público PNMAR a partir da identificação de atrativos potenciais, caracterização do 
histórico de uso, das instituições e sua percepção sobre o tema e inserção da UC no 
contexto regional. A partir desse levantamento foi possível identificar que embora o Parque 
encontra-se em uma região com potencialidade para o turismo, a mesma apresenta um 
déficit de equipamentos voltados ao lazer, cultura e esporte, os quais encontram-se 
concentrados majoritariamente na área urbana, o que reforça o valor sociocultural da UC. 
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O PNMAR possui significativo potencial para visitação possibilitando atividades educativas 
(âmbitos formal e não formal), de interpretação e recreativas em contato com a natureza, 
devido aos seus atrativos de cunho natural e histórico. Além disso, ele apresenta um 
histórico de visitação, no período em que era o Horto Florestal, que ficou marcado na 
memória de muitos entrevistados, especialmente pelas atividades educativas. Por outro 
lado, o fato do local estar fechado à população há mais de vinte anos, implicou num 
distanciamento, especialmente junto à comunidade local que o percebe como um espaço 
isolado, conforme relatos obtidos.  
 
Deste modo, verifica-se a necessidade de re-estabelecer um processo de apropriação e 
diálogo da unidade por parte da população, e neste sentido, o uso público desempenha um 
papel chave nesse processo, por justamente atuar na integração entre UC e sociedade e, 
consequentemente contribuir para o fortalecimento da sua rede de apoio. 
 
Assim, acredita-se também, que o fomento da visitação no PNMAR abrangendo tanto os 
setores educativos quanto os recreativos, em consonância aos seus objetivos e bem 
planejados e monitorados, pode ser uma importante oportunidade para envolver públicos 
diferentes e sensibilizados com as questões ambientais, podendo ainda contribuir para a 
inibição de ações ilícitas que ocorrem atualmente no PNMAR de forma constante.  
 
Destaca-se como público prioritário a população de SJC e, especialmente, as comunidades 
do entorno do PNMAR. Neste contexto, é relevante reconhecer as demandas comunitárias 
por acesso ao lazer, entre outros aspectos, e considerá-las no planejamento do uso público 
da unidade. De acordo com Santos (2008), para a realização de atividades ligadas ao lazer 
e ao meio ambiente, não se pode deixar de envolver também as comunidades locais, pois 
desempenham um papel importante no planejamento que se faz necessário para o 
desenvolvimento das ações. 
 
Outro fator que merece ser salientado é o grande interesse das instituições em serem 
parceiras do PNMAR para o desenvolvimento de ações no local e no entorno, com destaque 
para a educação ambiental, cujo caráter transversal não deve ser abdicado. Silva (2008) 
menciona que embora as atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico 
tenham conceituações distintas, são atividades correlatas e não, necessariamente, uma 
deve excluir a outra.  
 
Desta forma, recomenda-se que o programa de uso público, seja estruturado de forma a 
integrar as ações de visitação e educação ambiental, buscando também assegurar o 
envolvimento e participação dos diferentes atores sociais no processo de gerenciamento do 
PNMAR, por acreditar que estes constituem-se como importantes parceiros para a proteção 
deste bem público. 
 

3.5.2. Proteção e Fiscalização 
 
O PNMAR, a partir de novembro de 2013, conta com uma equipe terceirizada de vigilância 
patrimonial desarmada, cuja empresa contratada, atualmente, é o Grupo Kavett de 
Proteção. Esta empresa é responsável apenas pela proteção das infraestruturas e 
equipamentos localizados na sede do Parque, não exercendo função de fiscalização do 
perímetro ou interior da UC. 
 
O Grupo Kavett de Proteção disponibiliza um total de oito vigilantes para este contrato, onde 
estes trabalham em duplas e em turnos de 12 horas (Turno 1: das 7h às 19h e Turno 2: das 
19h às 7h), seguindo o regime de trabalho 12 x 36 (12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso). 
 
A ausência de uma equipe dedicada à proteção e fiscalização do Parque e, 
consequentemente, de registros sistematizados de ocorrências em seu interior ou entorno 
próximo impossibilitam a identificação de áreas sob maior pressão. Porém, por meio do 
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relato de funcionários do Parque e técnicos da Prefeitura Municipal e outros usuários da UC, 
como o Grupo Suçuarana, sabe-se que a caça e extração ilegal de Palmito – Euterpe edulis 
estariam entre os principais problemas.  
 
O Grupo Suçuarana em relatório enviado à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 
no ano de 2001, já relatava a existência de caçadores e palmiteiros na área e alertava sobre 
a necessidade de ampliação de ações de fiscalização (Grupo Suçuarana, 2001). Os 
mesmos problemas também foram registrados por técnicos da Prefeitura Municipal e 
descritos por Fochesato (2008), que relata que devido a falta de fiscalização permanente no 
local, esta seria constantemente invadida por caçadores, palmiteiros e outros tipos de 
agressores exploratórios. A mesma situação também foi relatada por um antigo funcionário 
que acrescentou, ainda, que a equipe existente não teria condições de realizar ações de 
fiscalização para deter as invasões, e ressaltava a necessidade de se contratar guardas 
municipais para tal tarefa (Fochesato, 2008). 
 
Outras ameaças já identificadas estão relacionadas à existência da estrada municipal 
Antônio Ferreira da Silva, no trecho que corta a atual UC, dentre elas: a) a utilização da 
estrada para desmanche de carros roubados; b) a utilização da estrada para escoamento de 
palmito extraído irregularmente do interior da área; c) a facilitação do acesso para 
caçadores; d) transeuntes que depositam lixo na estrada; e) a ocorrência de veículos que 
trafegam em alta velocidade podendo ocasionar acidentes e atropelamento de animais, 
entre outros (Grupo Suçuarana, 2001). É possível que o estabelecimento da vigilância na 
sede do Parque tenha minimizado alguns destes problemas, não sendo possível afirmar 
devido à falta de monitoramento e registros sistematizados. No entanto, foi verificado que 
nesse local ainda existe um problema associado a veículos que trafegam em alta 
velocidade. 
 
Apesar de não existir um sistema de controle e registros, tudo indica que as atividades 
ilegais no interior do PNMAR, ainda ocorrem com certa frequência. Em relatório 
encaminhado a Prefeitura Municipal pelo Grupo Suçuarana mais recentemente, em janeiro 
de 2013, novamente foi relatada a presença de palmiteiros e caçadores.  Segundo o 
documento, uma das ações do grupo teria resultado no flagrante a dois caçadores que 
foram encaminhados para a Polícia Civil e tiveram armas e a caça apreendidas. Além disso, 
o grupo teria desarmado várias armadilhas e ceva para caça na mata (Grupo Suçuarana, 
2013a). 
 
Ainda no ano de 2013 foram verificados novos registros de palmiteiros, com abertura de 
trilha e palmitos cortados (Grupo Suçuarana, 2013b). Além disso, registros de caça foram 
realizados, desta vez com a identificação de armadilhas em campo (Figura 173) e anotação 
de coordenadas geográficas (Figura 175) (Grupo Suçuarana, 2013b). As armadilhas 
encontradas em campo consistiam de: I) tubo de armazenamento de ceva (ração, milho, etc) 
acompanhado de um canhão (tubo metálico para encaixe de cartucho) a ser acionado pela 
própria caça pelo sistema de tropeço e; II) gaiola construída com vergalhão de ferro com 
sistema de fechamento acionado pelo próprio animal, ao entrar em busca de alimento 
(Grupo Suçuarana, 2013b).  
 
Em março de 2014 durante atividades de campo para identificação de pressões e ameaças 
sobre o Parque não foram encontrados vestígios de caça ao longo das trilhas percorridas, 
no entanto, foram feitos diversos registros de extração ilegal de palmito, com alguns cortes 
realizados recentemente (Figura 174). 
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Figura 173. Armadilhas e vestígios de caça identificados no Parque.  
A. Sistem de tubo de ceva e canhão. B. Sistema de apreensão em gaiola. C. Vestígio de 
acampamentos de caçadores/palmiteiros. D. Material de caça apreendido com caçador. 
 

   
Figura 174. Registro de cortes de palmito durante levantamento de pressões e ameaças ao PNMAR, 
realizado com acompanhamento do Grupo Suçuarana. 
 
Apesar da inexistência de registros sistematizados e de monitoramento a análise das 
informações disponíveis indica que a caça e a extração ilegal de palmito são as principais 
ameaças ao Parque, juntamente com o risco de incêndio, abordado em tópico específico 
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deste documento. Estes são problemas observados com frequência em UCs localizadas na 
Mata Atlântica e carecem de ações preventivas como a realização de atividades de 
educação ambiental junto as comunidades do entorno, mas também de ações ostensivas 
associadas à fiscalização no interior da mata e monitoramento, ao longo das suas trilhas e 
ao longo dos seus limites. 
 

3.5.3. Pesquisa Científica 
 
O SNUC determina que a realização de pesquisa cientifica é um dos principais objetivos 
pertencentes a categoria de manejo Parque. A lei ressalta, ainda, que “a pesquisa científica 
depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está 
sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento” (Lei no 9.985/2000). 
 
As pesquisas realizadas no PNMAR contam com um procedimento de autorização, que 
inclui o envio de um projeto ao Conselho do Parque e sua avaliação e autorização por esse 
grupo, mas ainda não existem critérios bem definidos para a aprovação ou não das 
pesquisas ou procedimentos mais detalhados a serem seguidos pelo pesquisador. 
 
No ano de 2012 uma solicitação de acesso ao Parque foi realizada pelo pesquisador 
Clayton Borges da Silva, discente do Curso de Pós-graduação em Sensoriamento Remoto 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A autorização era referente à 
realização de pesquisa para coleta de dados de referência para avaliação dos dados 
orbitais, com levantamento de índices de área foliar, estimados a partir de técnicas de 
fotografias hemisféricas e estrutura de dosséis, analisada a partir de medidas dendométricas 
dos pontos analisados, sendo técnicas de baixo impacto que não ocasionariam danos a 
vegetação. Apesar disso, o Conselho decidiu que antes de avaliar a pertinência da 
realização da pesquisa seria importante discutir procedimentos internos para autorização 
dessa atividade, sugerindo também um veto temporário das pesquisas até a realização do 
plano de manejo.  
 
Em janeiro de 2014 uma nova solicitação de pesquisa foi realizada ao Parque. Desta vez, 
em nome da Fundação Valepaibana de Ensino – FVE (UNIVAP), representada pelo 
Professor Dr. Alberto Resende Monteiro e pelo Pesquisador Rodrigo Dela Rosa de Souza. 
Nesta oportunidade a autorização foi concedida, sendo referente a realização de pesquisa 
de “Captura, anilhamento e observação de aves no Parque Natural Municipal Augusto 
Ruschi” e pretende determinar a sazonalidade, território e deslocamento das espécies de 
aves dentro do Parque. A autorização prevê a entrega de relatórios trimestrais contendo a 
as atividades realizadas e a programação do trimestre subsequente. Além disso, prevê que 
“todas as informações geradas pela pesquisa deverão ser disponibilizadas à municipalidade, 
sem prejuízo ao reconhecimento da produção intelectual dos pesquisadores envolvidos”. 
 
Importante ressaltar, que o PNMAR ainda não conta com uma estrutura física e um 
programa de incentivo a pesquisa científica. Desta forma, as pesquisas que ocorreram até o 
momento foram de demanda espontânea. 
 
A lista das pesquisas já realizadas ou em andamento no PNMAR encontra-se apresentada 
na Tabela 79.  
 
Tabela 79. Lista das pesquisas já realizadas e em andamento no PNMAR. 

Título Instituição Autor Tipo Ano 

Pesquisas Encerradas 

Composição florística e estrutura 
fitosociológica do estrato arbóreo 
da Reserva Florestal Prof. 
Augusto Ruschi, São José dos 
Campos-SP. 

UNICAMP SILVA, A. F. Tese 1989 
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Título Instituição Autor Tipo Ano 

Estudo das espécies de roedores 
existentes na Reserva Ecológica 
Augusto Ruschi 

UNIVAP 

MORAL, 
F.A.F. & & 
MORELLI, 
A.F. 

Trabalho de 
Graduação 1996 

Levantamento Preliminar 
Qualitativo e Quantitativo da Flora 
Bromeliaceae da Reserva 
Ecológica Prof. Augusto Ruschi, 
São José dos Campos, SP  

UNIVAP BACCI, F. Trabalho de 
Graduação 1996 

Estudos Preliminares Como 
Subsídio à Elaboração do Plano 
de Manejo Sustentado da Reserva 
Ecológica “Augusto Ruschi”  

UNIVAP 

PINHEIRO 
JR., O.J.; 
OLIVEIRA, 
I.S.; & 
MORELLI, 
A.F. 

Trabalho de 
Graduação 1998 

Estudo comparativo da população 
de quirópteros no centro urbano 
de São José dos Campos-SP e na 
Reserva Ecológica Augusto 
Ruschi (horto florestal). 

UNIVAP 
AGUIAR, R.R. 
& ALMEIDA, 
M.A.S.A. 

Trabalho de 
Graduação 2008 

Estudo Técnico Ambiental com 
enfoque para a criação da 
unidade de conservação Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi. 
São José dos Campos. 

Empresa 
Geoconsult Vários Autores Relatório 

Técnico 2008 

Estudo técnico da viabilidade de 
pagamentos por serviços 
ambientais para o Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi de São 
José dos Campos-SP-2010  

UNITAU 

MENDES, 
S.V. & 
MORELLI, 
A.F. 
 

Trabalho de 
Graduação 2010 

Pesquisas em Andamento 
Captura, anilhamento e 
observação de aves no Parque 
Natural Municipal Augusto Ruschi. 

UNIVAP 
Rodrigo Dela 
Rosa de 
Souza 

Dissertação Em 
andamento 

 
Como pode ser observado na tabela acima, poucas pesquisas foram realizadas na área do 
Parque até o momento e a maioria delas são trabalhos de graduação realizados por 
universidades da região: UNIVAP e UNITAU, muitas delas orientadas pelo professor e 
pesquisador Ademir Fernando Morelli. 
 
O incentivo à realização de pesquisas e monitoramento é extremamente importante para 
subsidiar a gestão de áreas protegidas. O incentivo a projetos de pesquisa voltados às 
necessidades de conhecimento da área qualificará a sua gestão, gerando novos 
conhecimentos e retroalimentando o ciclo da gestão.  
 
Vale destacar que o PNMAR apresenta um grande potencial para pesquisa científica devido 
a seu fácil acesso e proximidade de instituições de pesquisa. Esse potencial deve ser mais 
aproveitado pela administração, pois as informações geradas pela pesquisa são valiosas 
para o monitoramento da área e retroalimentação para o seu manejo. Uma ação importante 
seria o estabelecimento de um programa de pesquisa científica que incluísse ações como: I) 
a estruturação da UC para melhor receber a atividade com estabelecimento de alojamento e 
laboratórios de pesquisa ou salas de triagem; II) a divulgação junto a instituições de 
pesquisa e ensino da disponibilidade do PNMAR para receber pesquisadores e de temas 
prioritários para a pesquisa na área; III) o estabelecimento de procedimentos de solicitação 
de autorização, normas de conduta e devolutiva de resultados pelos pesquisadores e; IV) o 
estabelecimento de um sistema de monitoramento e sistematização dos dados adquiridos 
por funcionários da UC ou pesquisadores. 



 

316 
 

 
3.5.4. Relações Públicas e Divulgação 

 
O PNMAR não conta com iniciativas efetivas de divulgação, pelo fato que atualmente o 
Parque se encontra fechado para visitação. No site da prefeitura municipal de São José dos 
Campos e de alguns jornais locais constam algumas notícias sobre esta UC, retratando a 
sua criação e também alguns trabalhos de visitação quando ainda era um Horto Florestal.    
 

3.5.5. Atividades ou Situações Conflitantes 

 
A Tabela 80 consolida as principais atividades ou situações observadas no interior do 
PNMAR, e que conflitam com a categoria Parque, segundo definição do SNUC. A tabela 
também caracteriza e faz inferências sobre os potenciais impactos ambientais decorrentes, 
quando possível.  
 
Tabela 80. Quadro síntese contendo as atividades ou situações conflitantes PNMAR e seus 
potenciais impactos ambientais decorrentes. 

Atividades ou Situações 
Conflitantes 

Características e Potenciais Impactos Ambientais Decorrentes 

Extração Ilegal de Euterpe 
edulis 

Conhecido também como palmito jussara esta espécie encontra-se 
sob grande risco de extinção, por sofrer intensa exploração ilegal 
nos remanescentes de Floresta Atlântica. Estima-se que cerca de 
80% do palmito comercializado no Estado de São Paulo seja de 
origem ilegal, com a extração feita, muitas vezes em áreas de 
preservação ambiental. O corte em grande escala das palmeiras de 
palmito juçara pode desequilibrar o ambiente, visto que esta é uma 
espécie chave, devido aos frutos apreciados por diversas espécies. 
Além do problema ambiental a ação dos palmiteiros clandestinos 
ainda se constitui num problema social, visto que nas cidades do 
Vale do Paraíba a extração é feita por quadrilhas especializadas 
que muitas vezes aliciam adolescentes (Folha de São Paulo, 2001). 

Caça 

Apesar de não terem sido constatados vestígios em campo, no 
Parque existem relatos de apreensão de caçadores e materiais de 
caça. Não existem registros sistematizados, mas tudo indica que 
essa atividade vem ocorrendo sistematicamente, com uma 
ocorrência recente registrada datando de 2013, pelo Grupo 
Suçuarana. 

Fogo 

Apesar de não existirem registros sistematizados, sabe-se que o 
Parque já sofreu problemas com grandes incêndios florestais, 
sendo o último registrado no ano de 2007. As áreas de pastagem 
no entorno, o uso do fogo para renovação de pasto e o uso de 
fogueiras por palmiteiros e caçadores configuram entre as 
principais ameaças de ocorrência de incêndio. 

Presença de espécies 
exóticas da flora No Parque ocorre a presença de espécies exóticas. 

Presença de espécies 
exóticas da fauna 

Presença de Tilápia na caixa d’água e córrego. Trata-se de uma 
espécie oportunista que adapta-se facilmente a ambientes lênticos, 
toleram grandes variações de temperatura e baixo nível de oxigênio 
dissolvido na água. Todas as espécies de tilápia introduzidas no 
país (Tilapia rendalli e Oreochromis spp.) são agressivas, de hábito 
alimentar onívoro e se reproduzem precocemente. As tilápias são 
predadoras de espécies aquáticas nativas, não só de peixes, mas 
também de girinos, além de possuírem rápido aumento 
populacional com consequente competição por alimento e espaço 
com as espécies nativas (I3N Brasil, 2014). Presença da espécie 
sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), introduzida em várias 
matas do Brasil, sendo que na região sudeste há registros de sua 
convivência em habitats ocupados pelas espécies sagui-de-tufos-
pretos (Callithrix penicillata) e o sagui-da-serra-escuro (Callithrix 
aurita). A espécie compete por território e alimentação com a 
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espécie nativa de sagui da região – o sagui-da-serra-escuro. 

Presença de animais 
domésticos 

Ocorrem cães domésticos que vivem na sede e são alimentados 
pelos funcionários do local. Estes animais costumam frequentar as 
áreas de matas e trilhas e podem ser prejudiciais à fauna nativa, 
transmitindo doenças e competindo pelos recursos naturais, além 
disso, podem predar adultos e filhotes de aves e mamíferos.  

Presença de estrada 
cortando o Parque 

O PNMAR é cortado no sentido norte/sul por uma estrada de livre 
acesso. A presença desta estrada causa fragmentação da área da 
floresta e pode ocasionar atropelamentos da fauna, além de facilitar 
a ação de caçadores e palmiteiros. O fluxo de automóveis na 
estrada que corta o Parque também acarreta o aumento do nível de 
pressão sonora sobre a avifauna local, que depende de sinais 
acústicos para estabelecer e manter territórios, atrair parceiros e 
manutenção dos casais e integração social. Também foram 
verificados processos erosivos lineares (sulcos e ravinas) no local. 

Existência de trilhas 
secundárias 

O Parque apresenta picadas que cruzam suas trilhas principais e 
aceiros, provavelmente abertas por invasores durante a extração 
de palmito e atividade de caça. 

Ocupação no interior da 
UC 

Existência de família ocupando uma área na região extrema sul do 
Parque – propriedade de Sr. Cícero da Silva que encontra-se em 
processo judicial. Casa de morador desocupada recentemente 
apresentando sinais de utilização – propriedade de José Luiz 
Fortunato. 

Linha de transmissão de 
Energia da Copel 

 

No Parque, em seu limite sudeste, será implantado um trecho da 
linha de transmissão 500kV Araraquara II – Taubaté. Os impactos 
causados pela presença destas redes abrangem a abertura de 
caminhos na mata para a manutenção das torres, que implicam 
diretamente na fragmentação da floresta e pela emissão de 
correntes elétricas de alta voltagem, para os quais não existem 
estudos de avaliação qualitativa e quantitativa do dano em relação 
aos organismos vivos. No entanto, na área do Parque essa LT 
ocupará apenas uma pequena porção localizada no campo de 
futebol. 

Infraestrutura construída 
em APP ou sem vegetação 

nativa 

Segundo a CATI o módulo fiscal em São José dos Campos 
equivale a 12 hectares57, o que enquadraria o Parque na categoria 
de propriedades maiores do que 10 módulos fiscais, e que, 
portanto, são obrigadas a restaurar as áreas de APP em uma faixa 
de 30 metros ao longo dos cursos d’água de até 10 metros de 
largura (Medida Provisória no 571/2012). Além disso, também existe 
a obrigatoriedade de proceder ao reflorestamento em um raio 
mínimo de 15 metros no entorno das nascentes que estejam 
desflorestadas. Por outro lado, as áreas de represamento artificial 
que eram passíveis de recomposição, de acordo com o novo 
código florestal (Medida Provisória no 571/2012) estariam 
dispensadas dessa obrigatoriedade se tiverem uma área menor do 
que um hectare, o que é o caso do represamento do PNMAR. As 
situações de infraestrutura em APP precisam ser analisadas caso a 
caso. 

Coleta de sementes no 
interior do Parque 

A Resolução do Estado de São Paulo - SMA no 68/2008, em seu 
artigo 4°, determina que a coleta e a utilização de sementes em 
Unidades de Conservação de Proteção Integral poderá ser 
autorizada se atenderem às seguintes condições: I - Previsão 
destas atividades no Plano de Manejo da UC; II - Amparo em 
programas de pesquisa científica para avaliação de impacto da 
atividade; III - Apresentação de termo de responsabilidade técnica, 

                                                
57 Modulos Fiscais para o estado de São Paulo: 
http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/arquivos/Anexo1 .pdf 

Campo de Futebol 

Atualmente existe um campo de futebol no limite sudeste do 
Parque. Apesar da prática de recreação ser permitida dentro de 
um Parque essa área tem sido utilizadas sem controle da 
administração da UC. Parte do campo de futebol será ocupada 
pela LT Araraquara-Taubaté. 
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quanto à origem e destino do material coletado; IV - Apresentação 
de Projeto Técnico e respectiva aprovação pelo órgão gestor da 
UC. Portanto a coleta de sementes dentro do PNMAR, se ocorrer, 
deverá seguir essas premissas. 

 
Essas atividades ou situações podem ser permanentes ou provisórias e as estratégias para 
a administração da UC interagir com elas irão variar de acordo com esse enquadramento. 
Na categoria permanente estão as atividades ou situações que não podem ser eliminadas a 
curto e médio prazo, mas que precisam ser monitoradas e que seus impactos sejam 
mitigados e compensados. No PNMAR se enquadrariam nessa categoria a Linha de 
Transmissão de Energia e a Estrada. Já na categoria provisórias estão as atividades ou 
situações que devem ser eliminadas a curto e médio prazo pela gestão da UC, com ações 
de controle e manejo adequado. Nessa categoria se encaixam todas as outras situações 
listadas na Tabela 80. A Figura 175 apresenta as pressões identificadas sobre o território 
do PNMAR. 
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Figura 175. Identificação das pressões sobre PNMAR. 
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3.5.6. Aspectos Institucionais 

 
3.5.6.1. Estrutura Organizacional e Quadro de Pessoal 

 
A gestão do PNMAR é realizada de maneira compartilhada entre duas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a Secretaria de Serviços Municipais - SSM e 
a Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA, sendo que a SSM responde pelas questões 
operacionais e administrativas do Parque e por sua vez, a SEMEA é a responsável por gerir 
as atividades e ações ligadas ao conselho gestor e a assuntos relacionados ao 
planejamento estratégico da UC. 
 
Na SSM, o PNMAR está alocado no departamento de Parques Fechados (Figura 176), por 
esta UC ter uma administração / gestão operando e também por ter seus limites definidos. 
Nesta secretaria o Engº Carlos Trunkl é o chefe de Divisão, e consequentemente o 
responsável pelo PNMAR. Na SEMEA, o responsável pelo Parque é o biólogo Alexandre 
Marques, através da Assessoria de Planejamento que responde pela Assessoria de Parques 
e Áreas Verdes do município de São José dos Campos (Figura 177). 
 
 
 
 
 

 
Figura 176. Organograma da SSM. 
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Figura 177. Organograma da SEMEA. 
 
Até o presente momento o Parque não possui um gestor que se dedique integralmente a 
esta UC, e que seja responsável por sua gestão estratégica, tática e operacional. Os atuais 
responsáveis pelo PNMAR possuem várias outras demandas dentro das secretarias que 
estão alocados, fato que prejudica a implementação dos objetivos, de ações e atividades 
nesta UC. 
 
Outro aspecto importante da gestão de uma UC é o seu do quadro de funcionários, onde 
este no PNMAR é formado por um total de 21 servidores (Tabela 81). A Prefeitura do 
município de São José dos Campos é responsável por sete servidores ligados a 
manutenção e serviços gerais e dois cargos de chefia desta UC. Já a instituição 
Urbanizadora Municipal – URBAM é a responsável pelos três funcionários que realizam a 
limpeza do Parque. A vigilância patrimonial desarmada é realizada por meio de um contrato 
de terceirização do serviço, entre Prefeitura e a Empresa Grupo Kavett de Proteção, que 
disponibiliza oito vigias que atuam na área da sede. O Parque também com os serviços de 
um bolsista ligado a Prefeitura, o trabalho deste profissional se assemelha a um auxiliar de 
serviços gerais. 
 
Tabela 81. Resumo do quadro de funcionários do PNMAR. 

Nome Cargo Instituição 

1 Carlos Trunkl Responsável SSM (administrativo 
/ operacional) 

Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

2 Alexandre Marques Responsável SEMEA (gestão / 
conselho gestor) 

Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

3 Adauto Fraga Marteleteiro Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

4 Airton Mariano da Conceição Auxiliar de Serviços Gerais Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

5 Alcides da Costa Silva Encanador Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

6 Benedito José dos Reis Auxiliar de Serviços Gerais Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

7 Marcos Antônio do Carmo Monitor Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

8 Mauro Pereira da Silva Auxiliar de Serviços Gerais Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

9 José Moreno Gama Motorista Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

10 Luís de Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais URBAM 
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Nome Cargo Instituição 

11 Rubens Moreno Sanches Auxiliar de Serviços Gerais URBAM 

12 Geraldo Rodrigues Auxiliar de Serviços Gerais URBAM 

13 * Vigilante Patrimonial Kavett 

14 * Vigilante Patrimonial Kavett 

15 * Vigilante Patrimonial Kavett 

16 * Vigilante Patrimonial Kavett 

17 * Vigilante Patrimonial Kavett 

18 * Vigilante Patrimonial Kavett 

19 * Vigilante Patrimonial Kavett 

20 * Vigilante Patrimonial Kavett 

21 Robson Rodrigues Bolsista Prefeitura Municipal de  
São José dos Campos 

* Informação não disponibilizada 
 
Cabe pontuar, que o quadro de funcionários do Parque está restrito as funções de chefia, 
atividades operacionais e de vigilância, sendo importante a contratação de mais 
funcionários, após a abertura do PNMAR, para desempenhar trabalhos de educação 
ambiental, uso público, auxílio a pesquisa e a gestão. Também é de extrema importância o 
oferecimento, aos funcionários, de cursos de aperfeiçoamento de brigadista florestal, de 
maneira a aperfeiçoar suas atividades de combate a incêndios no Parque, de prevenção de 
acidentes com animais peçonhentos, primeiros socorros, vigilante patrimonial e segurança 
pessoal, entre outros que serão apontados no componente de planejamento deste 
documento.  
 
Também seria recomendável a criação de um programa de estágio e voluntariado. A criação 
de um programa com esse caráter pode contribuir no fortalecimento do apoio à 
implementação do PNMAR, capacitar estudantes no tema planejamento e manejo de áreas 
naturais protegidas, promover uma maior participação social na gestão da UC e aproximar a 
unidade de instituições acadêmicas ou do terceiro setor que desenvolvam atividades 
socioambientais no município. 
 

3.5.6.2. Infraestrutura 
 
A área destinada à implantação do Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - PNMAR 
integrava a antiga Fazenda Boa Vista e foi adquirida pelo município desde o início do século 
XX para a preservação dos mananciais de abastecimento abrigando o então Horto Florestal 
de São José dos Campos. As pesquisas indicam que as primeiras edificações de apoio ao 
funcionamento do Horto datam da década de 1970 e eram destinadas ao atendimento de 
suas demandas da época.58 
 
O Horto Florestal foi intensamente visitado e consta que o programa de visitação pública da 
área foi encerrado em 1990 em decorrência de problemas causados por uma visitação 
massiva, sem planejamento e fiscalização adequados. Fechado para visitação desde então, 
o Horto teve sua gestão transferida da Secretaria de Serviços Municipais - SSM para a 
Secretaria de Meio Ambiente – SEMEA em 2006 e com isso foi convertido em Parque 
Municipal, integrando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e encontra-
se em fase de adequação e planejamento do seu funcionamento como PNMAR.   
 

                                                
58 Conforme a notícia “Reserva ecológica passa a ser parque natural de São José”, disponível em 
<http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/noticia.aspx?noticia_id=7290>. 
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Destaca-se haver na área sede do parque um núcleo de ocupação bastante consolidado 
com uma série de edifícios de apoio ao seu funcionamento. Parte dos edifícios exercem 
suas funções de apoio à administração e funcionamento do Parque e do viveiro de mudas e 
parte deles encontra-se subutilizada e / ou com aspecto de abandono. 
 
Destaca-se, ainda, a extensa área da ocupação destinada ao viveiro de mudas que funciona 
desde 1979 até os dias atuais. Desde antes do início da gestão do SEMEA o Horto Florestal 
já produzia mudas que eram utilizadas, quase que exclusivamente, para a arborização de 
vias públicas e áreas verdes do município. 
 
Um relatório técnico, datado de 2009 e contratado para embasar um projeto de 
modernização e ampliação da produção de mudas do viveiro, porém jamais implementado, 
avalia que, na época, o viveiro produzia cerca de 40 mil mudas arbóreas por ano. A 
diversidade da então produção era de 34 espécies nativas e 04 exóticas. A obtenção das 
sementes para a produção das mudas sempre foi, em sua maior parte, proveniente da 
coleta de árvores matrizes pelos funcionários do viveiro e na busca por uma adequação às 
novas exigências da legislação florestal para projetos de reflorestamentos, entre outros, 
surgiu uma demanda por maior diversidade nas origens genéticas das árvores, assim como 
por uma maior diversidade de espécies arbóreas para cada plantio. De acordo com a 
Resolução SMA 08/2008 a diversidade de espécies arbóreas por plantio é de, no mínimo, 80 
espécies nativas pertencentes à flora regional. Da mesma forma, a Lei de Sementes e 
Mudas determina que as mudas produzidas devam ter diversidade genética e para isso 
devem ser coletadas sementes de, no mínimo, 12 árvores matrizes para cada espécie 
produzida. Tais demandas levaram a SEMEA a solicitar o relatório citado59, o qual deve ser 
consultado para maiores informações sobre sistema de produção de mudas do viveiro. 
 
O presente relatório analisa o histórico e a situação das edificações existentes na área o que 
servirá de base para as próximas etapas de encaminhamento das adequações da 
infraestrutura ao funcionamento do PNMAR.  
 

 
Figura 178. Entrada da sede do PNMAR e vista do edifício administrativo. 
 

                                                
59 MAZZEO, Rogério Romero. Sistema de Produção de Mudas Florestais Reserva Ecológica “Augusto 
Ruschi”. Relatório Técnico. Fev. 2009. 
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Materiais e Métodos 
 
O diagnóstico da infraestrutura existente foi realizado por meio de pesquisa e levantamento 
de dados de informações específicas colhidas em visita de campo realizada em março de 
2014 pela equipe de arquitetos responsáveis pelo componente de infraestrutura do Plano de 
Manejo do PNMAR.  
 
Na visita ao parque e vistoria aos edifícios existentes constatou-se que as plantas fornecidas 
pela Prefeitura não correspondiam à situação existente, mas que faziam parte de um projeto 
de reforma contratado para o Parque, porém não executado. Assim, fez-se necessário um 
levantamento para elaboração das plantas de cada edifício, as quais constam anexas ao 
descritivo de cada um deles.  
 
Desta forma, o trabalho da visita de campo dividiu-se em: 
 
• Medição de todas as construções para desenho básico das plantas de situação das 
edificações. As medidas foram tiradas com trena a laser (DLE 40 Professional BOSH) e as 
plantas desenhadas à mão-livre no local para posterior digitalização em Auto CAD; 
 
• Georreferenciamento de um ponto de cada um dos edifícios através do uso de GPS 
(GPS map 76CSx GARMIN) com marcação das coordenadas X e Y de cada uma das 
edificações existentes; 
 
• Análise visual do estado de conservação de cada uma das construções; 
 
• Avaliação do sistema de infraestrutura das edificações da área sede do parque 
comentando abastecimento de água, tratamento dado aos efluentes, coleta de lixo e 
fornecimento de energia elétrica; 
 
• Registro fotográfico de cada uma das edificações e suas particularidades relevantes ao 
diagnóstico de infraestrutura. 
 
As informações colhidas em campo foram sistematizadas em uma ficha descritiva para cada 
edifício contendo informações gerais e particularidades relevantes. As fichas dispõem de 
registros fotográficos e da planta de situação do edifício na escala adequada à compreensão 
e indicada nos respectivos carimbos. 
 
Resultados e Discussão 
 
A infraestrutura existente no interior do PNMAR encontra-se relativamente concentrada na 
área que abriga a sede administrativa do parque e que constitui seu único núcleo 
implantado. Constam nessa área ao todo seis edifícios, uma estufa de mudas, uma casa de 
bombas e três antigos quiosques de apoio às atividades de lazer do Horto Florestal, já 
bastante degradados (Anexo 21).  
 
O núcleo da sede é cortado pela estrada de acesso ao Parque, a Estrada Antonio Ferreira 
da Silva, e concentra de um lado a sede administrativa e edifícios de apoio à visitação 
pública frequente até 1990, ainda no período de funcionamento do Horto Florestal; e do 
outro o viveiro de mudas que ainda hoje atende à arborização e ajardinamento públicos do 
município. 
 
Dentre os edifícios encontram-se:  
 
• Guarita – encontra-se ao lado do portão de entrada da sede administrativa do PNMAR, 
mas não está em funcionamento, posto que não dispõe de boa visibilidade (não tem janelas, 
apenas uma faixa estreita de elementos vazados a uma altura que não permite a visão de 
um segurança sentado, apenas em pé), é bastante pequena e não possui o mobiliário 
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adequado para uso. A construção necessita de reforma de telhado e troca do forro, já 
comprometido por cupins. 
 
• Administração - a maior construção em alvenaria do Parque é composta por dois edifícios 
conjugados, praticamente contínuos, que abrigam: Edifício 1 - o escritório administrativo, 
que se encontra em pleno funcionamento; banheiro e copa de apoio ao escritório; 
almoxarifado da administração; cozinha para uso dos funcionários; refeitório e uma grande 
varanda que interliga os ambientes. Edifício 2 - garagem para os veículos; almoxarifado 2 
(abriga materiais e ferramentas do viveiro de mudas); sanitários e vestiários dos 
funcionários. Os edifícios mostram-se relativamente bem conservados e pintados ainda que, 
em função dos desgastes do tempo, necessitem de reforma de telhado e forro, substituição 
das portas e melhoria do piso que em partes encontra-se desgastado. 
 
• Casa de apoio – trata-se de uma antiga casa do caseiro que após sua remoção foi 
desativada, teve seu abastecimento de água cortado (em função da ausência de qualquer 
tratamento dos efluentes que eram lançados in natura no corpo d’água que corre ao fundo 
da casa) e atualmente abriga apenas alguns sacos de calcário dolomítico para correção do 
substrato das mudas do viveiro. 
 
• Sanitários públicos – sanitários masculino e feminino com três cabines e um lavatório em 
cada e mictórios no masculino. Também apresenta pintura em bom estado e necessita 
reforma de telhado, forro e troca de portas. O telhado deve ter as telhas de amianto 
substituídas por outro material mais adequado. 
 
• Centro de estudos – trata-se de uma construção com banheiros masculino e feminino e 
salas de apoio à pesquisa, treinamentos e educação ambiental. A construção apresenta 
pintura desgastada, instalações elétricas bastante precárias e com fiação aparente e 
improvisada, e necessita de troca de telhado (utiliza telhado de amianto fino e já desgastado 
pelo tempo), colocação de forro e adequação ao uso pretendido. Praticamente não dispõe 
de mobiliário e sugere-se uma substituição parcial dos caixilhos, que permitem boa 
luminosidade, porém com aberturas pequenas (do tipo maxim-ar), que não permitem ampla 
circulação do ar. 
 
• Barracão de compostagem – localiza-se do outro lado da estrada, aos fundos da grande 
estufa em estrutura de madeira e sombrite. Trata-se de um grande barracão com pé-direito 
alto, fechado nas laterais, porém com uma meia parede ao fundo, sendo aberto na porção 
superior de seu fundo e aberto em toda a parte da frente. O piso é de terra batida e dispõe 
de um pequeno sanitário de apoio. Trata-se do local onde é feita a mistura do substrato e o 
preenchimento das mudas (sacos ou tubetes) para posterior plantio. 
 
Para maiores detalhes ver as fotos e plantas dos edifícios em anexo. Em termos gerais 
nota-se que as construções da infraestrutura existente na área do PNMAR são 
relativamente antigas, sabe-se que parte delas datam da década de 1970. Um arquivo com 
o levantamento planialtimétrico da área desmatada do Horto Florestal datado de 1983 
evidencia a existência, na época, do edifício administrativo e da estufa do viveiro, quanto às 
outras edificações não se tem registro preciso de sua idade. Algumas construções estão, 
como visto acima, em pleno funcionamento e apresentam um bom aspecto de conservação. 
Outras se encontram desativadas, subutilizadas e / ou com aspecto de degradação, 
necessitando de reformas. 
 
Algumas edificações possuem telhado de amianto, material proibido por lei em diversos 
países do mundo e alguns estados brasileiros por ser cancerígeno e apresentar alto risco de 
contaminação. Em São Paulo, o amianto é proibido pela Lei Nº 12.684 de 2007 que “proíbe 
o uso, no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham 
fibras de amianto na sua composição.” Por suas propriedades nocivas à saúde o amianto 
necessita de um tipo especial de descarte. Recomenda-se que todos os telhados desse 
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material sejam devidamente substituídos quando das melhorias nas infraestruturas 
existentes. 
 
Há ainda uma casa, distante da sede do Parque, que caracterizava uma moradia irregular 
no interior da UC e que já foi desocupada, mas não tem sido utilizada pelo Parque. 
 
O abastecimento de água de todo Parque se dá através de captação em um curso d’água, 
em ponto no final da “Trilha da Caixa D’água” situado a cerca de 1600 metros à montante de 
onde se concentram os edifícios.  
 
A energia é fornecida pela empresa EDP Bandeirantes responsável pelo abastecimento do 
município e caracteriza o final de uma linha de transmissão. 
 
A coleta e tratamento do esgoto pelo órgão público responsável são inexistentes. Os 
edifícios não dispõem de tratamento adequado dos efluentes. Algumas construções 
dispõem de uma caixa de fossa para a qual são lançados todos os tipo de efluentes (águas 
cinzas e negras). Estas são limpas por uma empresa terceirizada, em média, a cada três 
meses. A solução não é satisfatória e deverá ser adequada para o funcionamento do 
PNMAR. 
 
A coleta do lixo é realizada uma vez por semana pela responsável pela coleta pública do 
município. O Parque não faz a separação de materiais recicláveis, apesar de dispor de 
lixeiras específicas para vidro, plástico, metal e papel. 
 
Outro ponto diagnosticado é a inadequação da infraestrutura existente na sede do PNMAR 
às normas de acessibilidade instituídas pela NBR 9050/04 e de acordo com a Lei Federal Nº 
10.098/00 as quais devem ser consideradas, sempre que possível, na adequação da 
infraestrutura ao funcionamento do Parque. 
 
A localidade onde foi instalada a sede do antigo Horto Florestal, atual, PNMAR, trata-se de 
uma área plana rodeada por morros vegetados de mata nativa. É uma espécie de planície 
de fundo de vale numa área de cabeceiras de rios, nitidamente antropizada por uma 
ocupação de mais de um século de atividade humana. 
 
Um ponto importante de se destacar está relacionada a localização de implantação dos 
edifícios, que em sua maioria, estão em Áreas de Preservação Permanente – APPs60, o que 
as torna irregulares perante o Código Florestal brasileiro - Lei Federal 12.651/12 que dispõe 
sobre as APPs no Artigo 4° (transcrição apenas dos trechos relevantes para situação 
diagnosticada no PNMAR): 
 

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de:      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) 
metros; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

                                                
60 Área de Preservação Permanente - APP: 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 Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.) 
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licença ambiental do empreendimento;      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012).  
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;      (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).  
§ 1o  Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais.      (Redação dada pela Lei nº 
12.727, de 2012). 

 
Apesar de o primeiro Código Florestal brasileiro datar de 193461, é na sua revogação em 
196562, quando foi instituído o então Novo Código Florestal que surge o conceito de área de 
preservação permanente, até então exigindo 5 metros para rios com até 10 metros de 
largura. Em 1985 uma resolução CONAMA 00463 determina que as nascentes deverão ter 
área de 50 metros de proteção em seu entorno e apenas em 1986 a Lei Nº 7.51164 começa 
a determinar  a faixa de 30 metros ao longo dos cursos com até 10 metros de largura. 
 
O histórico evidencia que os edifícios da sede do PNMAR não eram irregulares quando 
construídos, encontram-se, hoje, em APPs e deverão ser analisados caso a caso para a 
regularização da situação em que se encontram.  
 

 
Figura 179. Abaixo a calha de um dos braços de nascente da sede, ao centro a caixa de cimento 
onde o esgoto do edifício é acumulado, acima os fundos do edifício administrativo. 
 
As questões que se colocam diante da primeira etapa do diagnóstico se encontram 
diretamente vinculadas às propostas de uso do PNMAR para que o componente de 
infraestrutura possa ser direcionado ao atendimento das novas demandas impostas pelo 
funcionamento do Parque. Tais demandas dependem das vocações que se evidenciem 
mais significativas do Parque e dos interesses do poder público municipal para o seu uso e 
destino.  
 

                                                
61 Decreto Nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm  
62 Decreto Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm 
63 Resolução CONAMA 004 de 18 de setembro de 1985. Disponível em: 
www.mma.gov.br/port/conama/res/res85/res0485.htm 
64  Lei Nº 7.511 de 07 de julho de 1986. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7511.htm  
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Considerações Finais 
 
A análise considera positivo o fato de já haver uma sede estruturada no PNMAR. Porém, 
pontua-se que para o adequado funcionamento da sede são necessárias benfeitorias nos 
edifícios. A abertura do Parque à visitação educativa, turística ou para pesquisa deverá ser 
precedida de algumas reformas para a adequação dos edifícios existentes, ou mesmo da 
implantação de novas estruturas de apoio às atividades ou ainda da retirada de alguma das 
já existentes caso a análise de situação evidencie ser a melhor solução.  
 
Algumas adequações são mais urgentes, tais como a necessidade de implantação de um 
sistema de tratamento dos efluentes – águas cinzas e negras – provenientes dos edifícios e 
do início de um processo de melhoria no destino do lixo através da separação dos resíduos 
recicláveis. 
 
Chama atenção a área ocupada pelas estruturas destinadas ao viveiro de mudas. 
Considera-se positivo o fato de já haver um viveiro bem cuidado e produtivo na área sede do 
Parque, porém, observa-se a existência de mudas exóticas dentre sua produção, o que não 
é compatível com uma UC de proteção integral. 
 
Destaca-se como o maior dos desafios a serem equacionados o fato da área sede do 
Parque ser permeada por nascentes, pequenos alagados e cursos d’água permanentes ou 
intermitentes, o que coloca as edificações, hoje, em condições irregulares perante o Código 
Florestal brasileiro como visto acima. 
 
Considera-se um ponto favorável ao Parque a inserção da sede na paisagem e sua beleza 
cênica em meio à floresta, permeado por belos exemplares arbóreos da mata nativa, assim 
como seu relevo plano.  
 
Por fim, vale ressaltar que se acredita ser possível equacionar as questões acima 
destacadas e adequar a infraestrutura existente, somando-a às possíveis novas 
infraestruturas que serão planejadas nas etapas subsequentes do componente de 
infraestrutura do Plano de Manejo, para que atendam com qualidade às atividades e usos 
pretendidos para o bom funcionamento do PNMAR em São José dos Campos.  
 

3.5.6.3. Materiais e Equipamentos 
 
A partir da listagem dos equipamentos (Anexo 22) disponibilizada pela gestão, verifica-se 
que a unidade necessita principalmente de equipamentos de segurança, de prevenção e 
combate a incêndios e primeiros socorros, como também àqueles de apoio às atividades de 
fiscalização e administração (GPS, lanternas, cordas, capas de chuva, entre outros). O 
Parque possui 02 veículos, 01 caminhão cabine dupla, marca Ford F 4.00, ano 1986 e 01 
corsa Wind, ano 1995 e vários outros equipamentos relacionados a administração, ao 
operacional, comunicação e de manutenção.  
 

3.5.6.4. Recursos Financeiros 
 
Entre as principais fontes financeira, efetivas e potenciais, dirigidas à gestão de UCs, pode-
se citar: orçamento público; recursos oriundos das compensações ambientais derivadas dos 
licenciamentos de empreendimentos de significativo impacto ambiental (art. 36 do SNUC); 
doações de cooperação nacional e internacional; sistema de cobrança para visitação de 
parques; mecanismos de concessões para serviços de uso público ou para instalações 
físicas de infraestrutura; mecanismos para pagamentos por serviços ecossistêmicos (PSEs); 
gestão compartilhada e sistemas de co-gestão por OSCIPs (FREITAS e CANPHORA, 
2009). 
 
Durante a avaliação da situação financeira do PNMAR constatou-se que a principal fonte 
financeira para a gestão da UC é o orçamento público. No entanto, o histórico orçamentário 
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conta com informações fragmentadas, não existindo um processo que consolide todas as 
despesas e nem um centro de custos específico para a UC, o que inviabiliza a definição do 
custo exato de manutenção da UC.  
 
Atualmente as despesas de custeio do Parque envolvem gastos com salário de funcionários, 
telefonia, energia elétrica, contrato terceirizado de vigilância patrimonial e gastos com 
material de expediente.  
 
De acordo com informações fornecidas pela Prefeitura o custo mensal estimado dos 
funcionários do PNMAR totaliza R$ 33.493,00, sem considerar possíveis benefícios como 
vale transporte, alimentação, plano de saúde e outros. No entanto existem funcionários que 
não possuem dedicação exclusiva ao Parque tais como o representante da SSM e o 
representante da SEMEA.  
 
Atualmente a SEMEA é responsável pelos valores relacionados ao contrato de vigilância 
patrimonial, que totaliza um montante de R$ 300.000,00 anuais. Já a energia elétrica e 
telefone representam uma média de gastos mensal de aproximadamente R$ 1.035,19. Não 
há gasto associado a consumo de água, uma vez que o Parque capta o recurso em um 
curso d’água dentro da UC.  
 
Com base nas informações obtidas estima-se que o custo anual médio de manutenção do 
PNMAR seja de aproximadamente R$ 715.000,00. No entanto, deve-se observar que esse 
valor inclui o salário integral de dois funcionários que não se dedicam exclusivamente ao 
Parque e que não inclui gastos com material de expediente. Maiores detalhes das despesas 
com recursos humanos, energia elétrica e telefone estão dispostos na Tabela 82. 
 
Tabela 82. Despesas do PNMAR com recursos humanos, energia elétrica e telefone. 

Estimativa de despesas com Recursos Humanos 

Quantidade Cargo Remuneração Custo Mensal Estimado 

01 Responsável SSM R$ 3.800,00 R$ 5.810,00 

01 Responsável SEMEA R$ 4.500,00 R$ 6.880,00 

01 Marteleiro R$ 2.200,00 R$ 3.364,00 

03 Auxiliar de Serviços Gerais  R$ 3.600,00 R$ 5.504,00 

03 Auxiliar de Serviços 
Gerais/Urbam R$ 2.496,84 R$ 3.817,00 

01 Encanador R$ 1.500,00 R$ 2.293,00 

01 Motorista R$ 1.500,00 R$ 2.293,00 

01 Monitor R$ 1.500,00 R$ 2.293,00 

01 Bolsista R$ 811,00 R$ 1.239,00 

Total Mensal  R$ 21.907,84 R$ 33.493,00* 

Total Anual Estimado  R$ 401.916,00 
 

 

Energia elétrica Telefone 

Mensais 
Média 

mensal 
Mensais Média mensal 

jan/2013 R$       850,36 

R$ 734,93 

R$ 334,18 

R$ 300,26 

fev/2013 R$       504,19 R$ 106,09 

Mar/2013 R$       554,15 R$ 252,36 

abr/2013 R$       558,40 R$ 235,46 

mai/2013 R$       739,16 R$ 256,51 

jun/2013 R$       652,15 R$ 386,26 

jul/2013 R$       642,05 R$ 326,39 
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Energia elétrica Telefone 

Mensais 
Média 

mensal 
Mensais Média mensal 

ago/2013 R$       731,09 R$ 343,33 

set/2013 R$       731,83 R$ 167,54 

out/2013 R$       863,10 R$ 390,42 

nov/2013 R$       881,85 R$ 395,52 

dez/2013 R$       796,28 R$ 318,91 

jan/2014 R$       924,22 R$ 268,79 

fev/2014 R$       802,76 R$ 250,41 

mar/2014 R$       792,29 R$ 338,04 

abr/2014 --- R$ 433,97 

Total Anual Estimado R$ 8.819,00 Total Anual Estimado R$ 3.603,00 

Custo Contrato de Vigilância 

Total Anual Estimado R$ 300.00,00 
Custo Anual Estimado de 
Manutenção do PNMAR 

R$ 714.338,00 

* Cálculo baseado no custo estimado para a instituição contratante, sem considerar vale refeição, 
vale transporte, plano de saúde ou outros possíveis benefícios. 
 
Além dos valores destinados pela Prefeitura para a manutenção/operação da área, o Parque 
também recebeu um recurso de R$ 455.000,00 via ao Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental - TCCA firmado entre REVAP e Prefeitura de São José dos 
Campos/PNMAR, investido parcialmente na elaboração do seu plano de manejo. Esta 
modalidade, está prevista no artigo 36 do SNUC, que determina que nos casos de 
empreendimento de significativo impacto ambiental, com fundamento em EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de UC de proteção integral. 
A obrigatoriedade da destinação deste recurso para UC, tem sido importante instrumento 
para garantir ações de planejamento e gestão de muitas UCs no país.  
 

3.5.6.5. Cooperação Institucional 
 
O PNMAR possui interações com várias instituições, seja por meio do Conselho ou pela sua 
temática / área de atuação, mas há um grande potencial para ampliação de parcerias e 
ações conjuntas. Assim, torna-se de extrema importância que esta UC busque o 
estabelecimento de cooperações e parcerias entre instituições que apresentam 
potencialidades a serem agregadas ao Parque, conforme recomendado pelo artigo 5º da Lei 
nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que determina que uma das diretrizes do SNUC deverá ser 
a busca por:  

 
IV – (...) apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 
estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades 
de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras 
atividades de gestão das unidades de conservação; 
(...).  

 
Atualmente a Prefeitura Municipal de São José dos Campos via Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMEA tem uma parceria formal com a Organização Não-Governamental 
Grupo Suçuarana – Termo de Parceria (processo administrativo) nº 46167/13. Este Termo 
de Parceria tem como objeto central o PNMAR e autoriza o Grupo Suçuarana a utilizar 
algumas áreas desta UC e a realizar algumas atividades em seu interior. Em seu artigo 2º 
conta as obrigações da prefeitura nesta parceria sendo: 
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I.  Permissão de uso das áreas do PNMAR para atividades ordinárias do 
Grupo SUÇUARANA, com livre acesso a qualquer momento;  
II. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será a responsável por realizar 
os agendamentos para as visitas das Escolas e Universidades. 
III. A utilização da casa sede, está definida em termo de permissão 
específico ao Grupo Suçuarana; 
IV. Permitir ao Grupo Suçuarana que receba visitantes na casa sede 
(máximo de 5 pessoas por visita) sem necessidade de autorização prévia da 
SEMEA; 
 

E em seu artigo 3º   
 

Em contrapartida à permissão de uso das áreas do PNMAR caberá ao 
Grupo SUÇUARANA, na medida de suas possibilidades, e mediante 
solicitação prévia da SEMEA apoiar as ações de educação ambiental e 
pesquisas a serem desenvolvidas na Unidade de Conservação:  
I.  Realizar atividades de educação ambiental de acordo com as diretrizes 
definidas pela SEMEA; 
II. Apresentar trimestralmente seu Plano de Atividades à SEMEA, com 
previsão de:  
     a.  Utilização da casa sede; 
     b.  Atividades específicas que o Grupo Suçuarana pretende desenvolver 
dentro do PNMAR; 
     c.  Até 04 recepções mensais de alunos de Escolas e Universidades, 
sendo no máximo uma visita por semana com até 40 pessoas por visita, 
divididas em 2 grupos, preferencialmente aos finais de semana (nas visitas 
durante a semana, a escola deverá disponibilizar 6 adultos responsáveis 
para acompanhar o grupo). 
III. Submeter à SEMEA as ações de caráter extraordinário, para prévia 
avaliação; 
IV. Apresentar à SEMEA, relatórios trimestrais sobre as atividades 
desenvolvidas e eventuais ocorrências registradas; 
     a.  Destacar todas as atividades desenvolvidas, anotado o nome do 
responsável, e quantas pessoas participaram e qual foi o resultado obtido; 
     b.  Anotar o número de Escolas e Universidades atendidas 
mensalmente: 

i.  Nome da Escola ou universidade; 
ii.  Responsável pela Escola ou Universidade, e; 
iii.  Nº de alunos participantes. 

     c.  Número de ocorrências registradas; 
i.  Detalhamento de cada ocorrência (de qualquer natureza) e qual 

procedimento foi adotado para solucionar a situação; 
ii.  Sugerir melhorias para as estruturas físicas do PNMAR, quando 

necessário; 
V.  Criar um Plano de Atendimento Emergencial para casos de acidentes 
com visitantes. 
     a.  Determinar o procedimento para atendimentos emergenciais; 
     b.  Nomear responsável pelos Primeiros Socorros; 
     c.  Definir material básico para Primeiros Socorros que a Prefeitura deve 
adquirir e manter disponíveis nas dependências do PNMAR; 
     d.  Definir meio de locomoção emergencial; 
     e.  Definir a Unidade Básica de Saúde a ser utilizada e construir relação 
para atendimentos; 
VI. Realizar ações preventivas e de fiscalização. 

 
Também há um Protocolo de Intenções entre a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, a Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, a Associação Corredor Ecológico do 
Vale do Paraíba – ACEVP e o Instituto de Pesquisa Administração e Planejamento – 
IPPLAN, que visa  
 

estabelecer um esforço comum no sentido de empreender políticas e 
práticas que sejam precursoras, multiplicadoras, demonstrativas ou 
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exemplares em termos de responsabilidade socioambiental e 
desenvolvimento rural  que estejam em harmonia com os princípios 
institucionais de cada um dos signatários, a serem instituídas nos 
municípios de São José dos Campos e Monteiro Lobato, com a participação 
e a integração de ações da sociedade, estado e empresas em prol do 
desenvolvimento sustentável da região. 

 
Este Protocolo de Intenções não apresenta relações diretas com o PNMAR, mas acredita-se 
que esta parceria, mesmo que informal ao Parque, pode favorece-lo no que se refere ao 
estabelecimento de outras parcerias e também quanto a sua proteção e conservação. 
 

3.5.7. Problemática e Potencialidades do PNMAR  
 
A Tabela 83 apresenta uma síntese dos principais desafios identificados para o PNMAR. 
Esses aspectos decorrem, em grande parte, da falta de programas de integração com o 
entorno, educação ambiental, visitação e pesquisa e monitoramento. Além disso, a 
inexistência de ações de proteção e fiscalização específicas para coibir problemas como a 
caça e extração ilegal de palmito contribuem para o agravamento desses problemas. 
 
A falta de instrumentos de planejamento e de investimento em ações prioritárias de gestão 
tem contribuído para uma postura mais passiva da UC, que tem focado suas ações quase, 
exclusivamente, em atividades de manutenção de infraestruturas e na produção de mudas e 
manutenção do viveiro existente no local. 
 
Também não existe uma estrutura de gestão com funcionários específicos para essa 
finalidade. Adicionalmente, a falta de mecanismos de monitoramento do manejo dificulta a 
avaliação dos resultados das atividades realizadas na UC e, consequentemente, a 
implantação de processos de manejo adaptativos. 
 
As fragilidades mapeadas foram classificadas em oito aspectos relacionados à Unidade, a 
saber: Gestão, Pesquisa e Monitoramento, Proteção e Fiscalização, Uso Público e 
Patrimônio Histórico Cultural, Pressões e Ameaças, Infraestrutura, Entorno e Aspectos 
Políticos.  
 
Tabela 83. Problemática identificada para o PNMAR 

Problemática 

Gestão 

Distanciamento entre gestão do Parque e comunidades do entorno.  
Inexistência de uma equipe responsável por ações voltadas para 
pesquisa, educação ambiental, visitação, manejo de recursos naturais, 
proteção e fiscalização do território da UC. 
Infraestruturas necessitam de reformas e adequações para atendimento 
às demandas da gestão. 
Falta de um Planejamento Orçamentário Anual que considere os vários 
aspectos da gestão da UC. 
Ausência de sistema de internet. 
Ausência de registros e arquivo de procedimentos e de atividades já 
desenvolvidas de forma sistemática. 
Conselho com baixo conhecimento sobre problemática e potencialidades 
do Parque. 
Não representação dos setores cultural e privado e baixa representação 
de instituições comunitárias Conselho do Parque. 
Pouco diálogo entre SEMEA (responsável pelas estratégias de gestão do 
Parque) e SSM (responsável pela rotina operacional da UC). 
Ausência de instrumentos de planejamento para as ações relacionadas 
gestão e de mecanismos de monitoramento dos resultados. 

Situação Fundiária 

Existência de família ocupando uma área na região extrema sul do 
Parque – propriedade de Sr. Cícero da Silva que encontra-se em 
processo judicial. 
Casa de morador desocupada recentemente apresentando sinais de 
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Problemática 
utilização – propriedade de José Luiz Fortunato. 

 Não identificação de documento de comprovação que o território do 
Parque pertence a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 

Pesquisa e 
Monitoramento 

Poucas pesquisas científicas já realizadas ou em andamento. 
Falta de um programa de monitoramento de longo-prazo da 
biodiversidade do PNMAR. 
Falta de um programa de pesquisa orientado para as necessidades de 
manejo da Unidade. 
Inexistência de infraestrutura para apoio a pesquisadores como 
laboratórios, salas de triagem, etc. 
Pouca integração entre a UC e instituições de pesquisa da região. 

Proteção e Fiscalização 

Inexistência de ume equipe destinada a realização de ações de proteção 
e fiscalização do interior do Parque, contando apenas com uma equipe 
terceirizada de vigilância patrimonial cujas atividades estão restritas a 
infraestruturas e equipamentos da sede. 
Inexistência de funcionários com autonomia para realizar os autos de 
constatação/infração. 
Equipe de vigilância patrimonial sem capacitação específica para atuar 
em UC. 

 Inexistência de equipamentos de prevenção e combate à incêndio e de 
atendimento a primeiros socorros. 

Uso Público e 
Patrimônio Histórico e 

Cultural 

Ausência de iniciativas voltadas para estímulo do uso público (educação 
ambiental, visitação com finalidade de contemplação, interpretação 
ambiental ou recreação). 
Percepções divergentes das instituições que interagem com o Parque 
(Matriz Institucional) sobre o uso público. 
Inexistência de funcionários preparados para interagir e acompanhar 
atividades de uso público e fornecer orientação aos visitantes nas trilhas. 
Baixa divulgação do PNMAR na mídia e desconhecimento deste por 
parte da população da cidade e entorno. 
Imprecisão de datas sobre o histórico da visitação no PNMAR (início e 
término). 
Identidade de UC não consolidada (imagem do Horto Florestal ainda é 
forte). 
Lacunas de conhecimento sobre a atuação da Secretaria Municipal de 
Educação; caracterização aprofundada do perfil do visitante; registros de 
quantidade de visitantes por ano, etc. 
Necessidade de criar um programa de educação ambiental para usuários 
do Parque e para a comunidade do entorno. 
Inexistência de acervo do Patrimônio do PNMAR. 
Baixo reconhecimento/valorização do patrimônio histórico-cultural da UC 
por parte das instituições atuantes enquanto aspectos positivos e 
oportunidades. 

Pressões e Ameaças 

Presença de espécies exóticas e invasoras da flora e fauna. 

Elevada percentagem da área com cobertura vegetal em estágio inicial e 
médio.  
Existência de moradores no interior da UC. 
Caça de algumas espécies da fauna. 
Extração ilegal de palmito. 
Futura implantação de Linhas de Transmissão de Energia no interior da 
UC. 
Presença de animais domésticos. 
Fogo. 
Estrada cortando o Parque. 
Presença de trilhas secundárias. 
Presença de campo de futebol. 
Coleta de sementes para o viveiro. 

Infraestrutura  Necessidade de readequação e reforma da infraestrutura da UC para 
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Problemática 
realização de pesquisa e monitoramento, educação ambiental e 
visitação, proteção e fiscalização. 
Parte da infraestrutura construída em área de preservação permanente. 

Entorno 

Sinalização insuficiente ao longo de vias e dos limites do Parque para 
indicar e comunicar a existência desta UC, seus objetivos e valores. 
Ausência de projetos de integração da UC com a comunidade local e de 
programas de educação ambiental que envolva os moradores do 
entorno. 
Entorno desprovido de infraestrutura voltada ao lazer, cultura e esportes. 

Área vulnerável à visitação em massa devido ao seu fácil acesso e 
inserção em região turística. 
Infraestrutura deficitária (transporte coletivo, posto de saúde, lazer, etc). 
Depósito de resíduos irregulares. 
Presença de áreas sujeitas à pesquisa mineral e com potencial para 
aberturas cavas e exploração mineral no futuro. 
Área com extensa ocupação por pastagens e usos do solo antrópicos. 

Região de entorno apresenta inúmeros assentamentos irregulares. 

Aspectos Políticos 

Necessidade de ampliação da articulação entre as esferas federal, 
estadual e municipal em relação a gestão das UCs existentes no 
município. 
Baixo número de instituições parceiras atuantes e apoiando a gestão da 
área. 
Pouca interação das instituições do Conselho com o Parque e seu 
entorno imediato. 
Pouco diálogo entre os departamentos da Prefeitura visando 
planejamento e estratégias de gestão conjuntas para o PNMAR. 

 
Mesmo reconhecendo os inúmeros desafios de gestão que essa UC enfrenta é possível 
identificar um grande número de potencialidades. Algumas que já foram identificadas pela 
administração e outras que ainda precisam ser melhor entendidas e exploradas. É preciso 
estar atento a essas potencialidades, pois muitas vezes a gestão de uma UC direciona 
todas as suas energias para combater os principais problemas identificados na área, no 
entanto, em algumas ocasiões, com pouco esforço, é possível implementar ações e 
multiplicar resultados positivos relacionados às potencialidades da UC. 
 
A Tabela 84 apresenta as principais potencialidades identificadas para o PNMAR divididas 
em oito aspectos relacionados à Unidade, a saber: Gestão, Pesquisa e Monitoramento, 
Proteção e Fiscalização, Uso Público e Patrimônio Histórico e Cultural, Proteção da 
Biodiversidade e de recursos ambientais, Infraestrutura, Entorno e Aspectos Políticos.  
 
Tabela 84. Potencialidades identificadas para o PNMAR. 

Potencialidades 

Gestão 

Oportunidades de recursos financeiros advindos de Compensação 
Ambiental. 
A UC conta com um funcionário com muitos anos de experiência na 
área. 
Existência de conselho oficializado realizando reuniões periódicas. 
Possibilidade de ampliação da integração do Parque com outras UCs do 
município. 
Equipe suficiente para desenvolvimento de atividades de manutenção 
do Parque. 

 Parque conta com instituição parceira que apoia ações de proteção e 
fiscalização/educação ambiental – Grupo Suçuarana. 

Situação Fundiária Parque com situação fundiária bem estabelecida e possibilidades de 
ampliação do seu território. 
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Potencialidades 

Pesquisa e 
Monitoramento 

Área de fácil acesso e próximo a grandes centros de pesquisa. 
Parque dispõe de grupo de voluntários que podem apoiar atividades de 
pesquisa através de acompanhamento em campo – Grupo Suçuarana. 

Proteção e Fiscalização  

Presença de equipe de vigilância patrimonial na sede do Parque. 
Parque dispõe de grupo de voluntários que podem apoiar nas atividades 
de proteção e fiscalização da UC – Grupo Suçuarana. 
Maior parte dos limites da UC encontra-se com aceiros. 

Uso Público e 
Patrimônio Histórico e 

Cultural 

Local de fácil acesso e em região carente em opções de lazer e 
possibilidade de contato com a natureza.  
Apresenta áreas de beleza cênica e potencial para educação ambiental. 
Possibilidade de tornar-se um importante instrumento de sensibilização 
da sociedade e alcançar um vasto número de pessoas, disseminando 
conceitos de conservação da natureza.  
Oportunidade de promoção do desenvolvimento local por meio da 
integração da comunidade na prestação de serviços aos visitantes da 
UC. 
Possibilidades de geração de receita para o Parque, por meio de 
estratégias integradas de uso público. 
Local com sítios históricos de importância local e regional. 
Trilhas com potencial de estruturação para visitação e interpretação 
patrimonial e ambiental. 
Áreas com baixo impacto de visitação, sem necessidades de grandes 
intervenções para recuperação. 
Viveiro de mudas que possui potencial para interpretação e educação 
ambiental. 
Processo de preservação do antigo reservatório de abastecimento 
público em andamento. 
Existência de outros possíveis sítios históricos (ruínas). 
Aspectos culturais /patrimônio da região reconhecido como importantes 
– área rural. 

Proteção da 
Biodiversidade e de 
recursos ambientais 

Protege um importante fragmento de Mata Atlântica, um bioma 
ameaçado, considerado hotspot de biodiversidade. 
Registro de espécies da flora. Entre elas, as presentes em Listas 
Vermelhas (Cedrella fissilis, Machaerium villosum, Campomanesia 
phaea, Copaifera langsdorffii e Cecropia hololeuca). 
Na região do PNMAR existem registros de 136 espécies de aves, das 
quais 35 são endêmicas do bioma Mata Atlântica e uma está presente 
na lista de espécies ameaçada para São Paulo (gavião-pega-macaco - 
Spizaetus tyrannus) de acordo com o Decreto Estadual 60.133/2014. 
Foram registrados também 34 mamíferos, sendo cinco presentes em 
listas de espécies ameaçadas (onça-parda – Puma concolor, jaguatirica 
- Leopardus pardalis, lobo-guará - Chrysocyon brachyurus, lontra - 
Lontra longicaudis e veado-mateiro - Mazama americana). Em relação a 
herpetofauna foram registradas 10 espécies de anfíbios e duas de 
répteis. 
Produtor de água, com inúmeras nascentes em seu interior. 
Contribui para a mitigação dos efeitos das chuvas de grande 
intensidade (controle de enxurradas) com o aumento da permeabilidade 
do solo. 
Protege áreas de encosta diminuindo os riscos de acidentes. 

Infraestrutura Existência de diversas infraestruturas de apoio. 

Entorno 

Existência de fragmentos de vegetação no entorno que possibilitam a 
implantação de um corredor ecológico e a minimização do efeito de 
borda sobre a UC. 
Grande possibilidade de interação com a sociedade devido ao seu fácil 
acesso e localização. 
Oportunidade de geração de renda para a comunidade local. 
Região com potencial para turismo ecológico e Parque localizado 
próximo a destinos turísticos consolidados como Monteiro Lobato e São 
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Potencialidades 
Francisco Xavier. 
Melhoria da qualidade de vida para moradores do entorno por ser um 
espaço de maior qualidade ambiental e climática e por promover 
interações sociais. 

Aspectos Políticos 
 

Relativa facilidade de buscar a resolução de problemas relacionados à 
infraestrutura questões sociais no entorno devido à gestão do Parque 
ser responsabilidade da Prefeitura. 
Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável em desenvolvimento e 
previsão de revisão do plano diretor em 2016, propiciando o Parque a 
influenciar nesses instrumentos de gestão, visando a conservação da 
região do entorno. 
Parque possui bom relacionamento com proprietários do entorno 
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